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Máte-li zájem o podrobnûj‰í informace o pomoci Evropské unie pro regionální rozvoj, nav‰tivte webové
stránky Evropské komise: http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm.
Kontaktní adresy sluÏeb Komise odpovûdn˘ch za strukturální fondy:

Evropsk˘ fond regionálního rozvoje (ERDF)
Nástroj pﬁedvstupních strukturálních politik
(ISPA)
Generální ﬁeditelství pro regionální politiku
Oddûlení 0-1
Fax: (32-2) 296 60 03
E-mail: regio-info@cec.eu.int

Evropsk˘ zemûdûlsk˘ podpÛrn˘
a záruãní fond (EAGGF)
Generální ﬁeditelství pro zemûdûlství
Oddûlení A.II.1
Fax: (32-2) 299 17 61
E-mail: agri-library@cec.eu.int

Finanãní nástroj pro ﬁízení rybolovu (FIFG)
Evropsk˘ sociální fond (ESF)
Generální ﬁeditelství pro zamûstnanost
a sociální vûci
Informaãní sluÏba
Fax: (32-2) 296 23 93
E-mail: empl-info@cec.eu.int

Generální ﬁeditelství pro rybolov
Oddûlení A2
Fax: (32-2) 299 30 40
E-mail: fisheries-info@cec.eu.int
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Pﬁedmluva
Fakta a ãísla

Pﬁedmluva
Regionální politika Evropy je pﬁedev‰ím politikou solidarity. Pﬁedstavuje zpÛsob, jímÏ Evropská
unie pomáhá regionÛm, které zaostávají ve v˘voji, pomáhá pﬁi pﬁestavbû prÛmyslov˘ch oblastí,
které se ocitly v obtíÏné situaci, podporuje diverzifikaci venkovsk˘ch oblastí, kde je
zemûdûlství na ústupu a pomáhá regenerovat zanedbané ãtvrti evropsk˘ch mûst.

Proã je regionální politika nezbytná?
Jak funguje regionální politika?
Komu je regionální politika urãena?
âím se regionální politika zab˘vá?
âeho jiÏ bylo v rámci regionální politiky dosaÏeno?
Právo obãanÛ na informace
Naﬁízení a pokyny

Regionální politika je také politikou pro lidi. Pomáhá jim nalézt práci a lépe Ïít, a to doma ve
vlastní zemi, ve vlastním regionu, mûstû nebo obci. S regionální politikou je také spojena
v˘stavba nebo obnova mnoha dálnic, rychlostních Ïelezniãních tratí a leti‰È spojujících
vzdálené regiony s hlavními centry hospodáﬁského rÛstu. V odlehl˘ch oblastech dnes vzniká
mnoÏství mal˘ch firem. V tradiãních centrech tûÏkého prÛmyslu se realizují opatﬁení pro
zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí. Informaãní spoleãnost je na postupu i na venkovû. SluÏby pro
vzdûlávání a pro vyuÏití volného ãasu se stûhují do okrajov˘ch zón mûstsk˘ch oblastí. To je
jen nûkolik málo pﬁíkladÛ evropské regionální politiky, která pÛsobí spoleãnû s ãinností
pﬁíslu‰n˘ch místních samosprávn˘ch orgánÛ.

Prostﬁedky vûnované na regionální politiku nyní tvoﬁí více neÏ tﬁetinu celkového rozpoãtu
Evropské unie. Na léta 2000-2006 byla evropská regionální politika zásadním zpÛsobem
pﬁebudována. Regionální pomoc je soustﬁedûnûj‰í, její ﬁízení je decentralizováno a ti, kdo
pracují v místních podmínkách, mají dnes k „Bruselu“ blíÏe neÏ kdykoli pﬁedtím.

Pﬁíklady projektÛ z ãlensk˘ch státÛ EU
âlenské státy, regiony, orgány místních samospráv a Evropská komise pracují spoleãnû.
Odpovûdné orgány jednotliv˘ch zemí stanovují a realizují rozvojové strategie, zatímco Komise
se stará, aby tyto regionální strategie zapadaly do celkového evropského zámûru a monitoruje
a kontroluje v˘daje, na nichÏ se podílejí fondy Spoleãenství.

Od poãátku roku 2000 se evropská regionální politika také aktivnû podílí na zaji‰Èování
hospodáﬁského rozvoje v zemích, které Ïádají o ãlenství v Unii. V této souvislosti byla
v deseti zemích stﬁední a v˘chodní Evropy uÏ realizována ﬁada konkrétních projektÛ
a opatﬁení v oblasti ochrany Ïivotního prostﬁedí a rozvoje dopravních sítí.

Zpracováno podle anglického originálu
EUROPEAN COMMISSION : WORKING FOR THE REGIONS

Úspû‰nost evropské regionální politiky vypl˘vá z pevného partnerství a spolupráce
s národními a místními orgány jednotliv˘ch zemí a samozﬁejmû také z velké inovaãní
schopnosti této politiky. Tato broÏura dává kaÏdému moÏnost objevit pﬁíleÏitosti, které
evropská regionální politika nabízí. Je to politika, která slouÏí pﬁedev‰ím regionÛm a jejich
obãanÛm.

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001
Ilustrace: Véronique Hariga
Publikace byla vydána ve v‰ech oficiálních jazycích Evropské unie.
ISBN 80-238-8523-5
© Delegace Evropské komise v âeské republice, 2002
Katalogizaãní údaje jsou zaﬁazeny na konci publikace.
Reprodukce povolena s uvedením zdroje.

Michael BARNIER
âlen Evropské komise odpovûdn˘ za regionální politiku
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Fakta a ãísla
Finanãní solidarita

Pﬁehled nejdÛleÏitûj‰ích událostí

Regionální politika Evropské unie vychází ze zásady finanãní
solidarity - znaãná ãást prostﬁedkÛ, které ãlenské státy
odvádûjí do rozpoãtu Spoleãenství, je totiÏ urãena pro ménû
prosperující regiony a znev˘hodnûné sociální skupiny. Za
období 2000-2006 mají tyto transfery dosáhnout celkové
v˘‰e 213 miliard €, coÏ je tﬁetina rozpoãtu Spoleãenství.

Existují i zvlá‰tní pﬁídûly prostﬁedkÛ na úpravu struktury
rybolovu mimo regiony spadající pod Cíl 1 (0,5 %).

• 195 miliard € bude vynaloÏeno prostﬁednictvím ãtyﬁ
strukturálních fondÛ (Evropsk˘ fond regionálního rozvoje,
Evropsk˘ sociální fond, Finanãní nástroj pro ﬁízení
rybolovu a podpÛrná ãást Evropského zemûdûlského
podpÛrného a záruãního fondu);

Ze strukturálních fondÛ se financují víceleté programy, které
vytváﬁejí rozvojové strategie vypracované v rámci
partnerství mezi regiony, ãlensk˘mi státy a Evropskou
komisí s pﬁihlédnutím k hlavním cílÛm, které stanovila
Komise a které platí v celé Unii. Takto financované
programy pÛsobí na hospodáﬁské a sociální struktury
s tûmito cíli:

• 18 miliard € bude vynaloÏeno prostﬁednictvím Kohezního
fondu.
Strukturální fondy se zamûﬁují na jasnû stanovené priority:

Urãité prostﬁedky se také pﬁidûlují na inovaãní postupy
a opatﬁení na podporu a experimentální ovûﬁování nov˘ch
koncepcí rozvoje (0,51 %).

• roz‰iﬁovat telekomunikaãní sluÏby;

• 11,5 % prostﬁedkÛ ve fondech je urãeno na hospodáﬁskou
a sociální restrukturalizaci v oblastech, které se nacházejí
v obtíÏné situaci. V takov˘ch oblastech Ïije 18 % obyvatel
Unie (Cíl 2);

• ‰íﬁit know-how a nástroje informaãní spoleãnosti.

Dále je v této souvislosti tﬁeba uvést ãtyﬁi iniciativy
Spoleãenství, které si kladou za cíl nalézat spoleãná ﬁe‰ení
konkrétních problémÛ. Vynakládá se na nû 5,35 %
prostﬁedkÛ ze strukturálních fondÛ. Jde o tyto iniciativy:
• pﬁeshraniãní, nadnárodní a meziregionální spolupráce
(Interreg III);
• trvale udrÏiteln˘ rozvoj mûst a upadajících mûstsk˘ch
oblastí (Urban II);
• rozvoj venkova na základû místních iniciativ (Leader +);
• pﬁekonávání nerovností a diskriminace v pﬁístupu na trh
práce (Equal).

Zemû, které podepsaly ¤ímskou smlouvu, uvádûjí v preambuli smlouvy, Ïe je tﬁeba „posílit jednotu
sv˘ch ekonomik a zajistit harmonick˘ rozvoj sniÏováním rozdílÛ existujících mezi rÛzn˘mi regiony
a zmírÀováním zaostalosti ménû rozvinut˘ch oblastí“.

1958

ZaloÏení dvou sektorov˘ch fondÛ – Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského zemûdûlského
podpÛrného a záruãního fondu (EAGGF).

1975

Vytvoﬁení Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) pro pﬁerozdûlování ãásti rozpoãtov˘ch
pﬁíspûvkÛ ãlensk˘ch státÛ na rozvoj nejchud‰ích regionÛ.

1986

Jednotn˘m evropsk˘m aktem se vytváﬁejí podmínky pro skuteãnou politiku soudrÏnosti, která má
zemím jiÏní Evropy a dal‰ím ménû rozvinut˘m regionÛm pomoci vyrovnat se s nároky jednotného
trhu.

1989 - 93

Na zasedání Evropské rady v Bruselu v únoru 1988 dochází k celkové pﬁestavbû ve fungování fondÛ
solidarity (nyní naz˘van˘ch strukturální fondy) a pﬁidûluje se jim 68 miliard ECU (v cenách roku
1997).

1992

Ve Smlouvû o Evropské unii (vstoupila v platnost v roce 1993) je soudrÏnost definována jako jeden
z hlavních cílÛ Unie – vedle hospodáﬁské a mûnové unie a jednotného trhu. Ve smlouvû se také
stanoví, Ïe má b˘t zaloÏen Fond soudrÏnosti (Kohezní fond) na podporu projektÛ v oblasti dopravy
a ochrany Ïivotního prostﬁedí v ãlensk˘ch státech s nejniÏ‰í prosperitou.

1994-99

Koná se edinburské zasedání Evropské rady (prosinec 1993), na kterém je rozhodnuto o pﬁidûlení
177 miliard ECU (v cenách roku 1999) na politiku soudrÏnosti, coÏ ãiní tﬁetinu rozpoãtu
Spoleãenství. Navíc byl ke strukturálním fondÛm vytvoﬁen Finanãní nástroj pro ﬁízení rybolovu (FIFG).

1997

V Amsterodamské smlouvû je potvrzen v˘znam soudrÏnosti. Mimoto se v jedné z hlav
Amsterodamské smlouvy pojednávající o zamûstnanosti klade dÛraz na nutnost spolupráce
pﬁi sniÏování nezamûstnanosti.

2000-06

Na berlínském zasedání Evropské rady v bﬁeznu 1999 byla pﬁijata reforma strukturálních fondÛ
a úprava fungování Kohezního fondu. Tûmto fondÛm se v prÛbûhu let 2000-2006 má kaÏdoroãnû
pﬁidûlovat pﬁes 30 miliard €, takÏe za celé sedmileté období bude touto cestou vynaloÏeno celkem
213 miliard €. Na podporu hospodáﬁského a sociálního rozvoje kandidátsk˘ch zemí stﬁední
a v˘chodní Evropy je urãen Nástroj pﬁedvstupních strukturálních politik (ISPA) a Speciální
pﬁedvstupní program pro zemûdûlství a rozvoj venkova (SAPARD), které doplÀují program Phare.

• rozvíjet infrastrukturu (pﬁedev‰ím dopravní
a energetickou);

• 70 % prostﬁedkÛ ve fondech je smûrováno do
zaostávajících regionÛ. Tyto regiony jsou domovem 22 %
v‰ech obyvatel Unie (Cíl 1);

• 12,3 % prostﬁedkÛ ve fondech má podpoﬁit modernizaci
systémÛ profesní pﬁípravy a vytváﬁení pracovních
pﬁíleÏitostí (Cíl 3) mimo oblasti spadající pod Cíl 1 (tam
jsou opatﬁení tohoto typu souãástí strategie rozvoje
zaostal˘ch regionÛ).

1957

• pomáhat firmám a zaji‰Èovat ‰kolení pracovníkÛ;

Rozvojové iniciativy financované ze strukturálních fondÛ
musí splÀovat konkrétní potﬁeby zji‰tûné v podmínkách
jednotliv˘ch regionÛ a ãlensk˘ch státÛ. Tvoﬁí souãást
celkového pﬁístupu k problematice rozvoje, kter˘ se
vyznaãuje dodrÏováním ekologick˘ch poÏadavkÛ a podporou
rovnosti pﬁíleÏitostí. Realizace je decentralizována, coÏ
znamená, Ïe ji mají na starosti národní a regionální úﬁady.
Pﬁímé financování konkrétních projektÛ t˘kajících se zatím
ne zcela optimální ekologické a dopravní infrastruktury ve
·panûlsku, ¤ecku, Irsku a Portugalsku zaji‰Èuje jeden
konkrétní fond – Kohezní fond. K soubûÏnému
poskytování pomoci se stejn˘m zamûﬁením pro deset zemí
stﬁední a v˘chodní Evropy, které Ïádají o ãlenství v EU,
slouÏí Nástroj pﬁedvstupních strukturálních politik – ISPA.
Tyto nástroje (fondy) slouÏí u v‰ech zmínûn˘ch typÛ pomoci
k doplnûní ãinností rozvíjen˘ch na úrovni jednotliv˘ch státÛ,
nikoli k jejich nahrazování.
Dal‰í informace lze nalézt na webové stránce Evropské
komise - Inforegio:
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm
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Proã je regionální politika nezbytná?

Proã je regionální politika nezbytná?
Nové úkoly

e-odvûtví se starají hospodáﬁské subjekty
a národní a regionální úﬁady. Ne v‰ak pouze ony.

Evropská unie je jednou z hospodáﬁsky nejúspû‰nûj‰ích
oblastí svûta, av‰ak mezi jednotliv˘mi ãlensk˘mi státy
existují znaãné rozdíly. Je‰tû nápadnûj‰í jsou rozdíly mezi
rÛzn˘mi regiony v Evropû.
Máme-li tyto rozdíly hodnotit, musíme nejdﬁíve zmûﬁit
a porovnat úroveÀ bohatství vytváﬁeného v jednotliv˘ch
zemích a vyjádﬁeného hodnotou hrubého domácího
produktu (HDP). Napﬁíklad v ¤ecku, Portugalsku
a ·panûlsku dosahuje prÛmûrná hodnota HDP
na jednoho obyvatele pouze 80 % prÛmûru za celé
Spoleãenství. Lucembursko naopak tento prÛmûr
pﬁevy‰uje o více neÏ 60 procentních bodÛ. Deset
nejrozvinutûj‰ích regionÛ v Unii má témûﬁ tﬁikrát vy‰‰í
úroveÀ HDP neÏ deset nejménû rozvinut˘ch regionÛ.

V preambuli Amsterodamské smlouvy se hovoﬁí
o solidaritû mezi národy Evropské unie, o jejich
hospodáﬁském a sociálním pokroku a o posilování
soudrÏnosti. Mimoto v ãlánku 158 novelizované Smlouvy
o zaloÏení Evropského spoleãenství se praví:
„Spoleãenství bude usilovat o sniÏování rozdílÛ mezi
úrovní rozvoje rÛzn˘ch regionÛ a úrovní zaostalosti
nejménû rozvinut˘ch oblastí ãi ostrovÛ, vãetnû
venkovsk˘ch oblastí“. Proto ãlenské státy realizují
evropskou regionální politiku financovanou z evropsk˘ch
fondÛ (strukturálních fondÛ a Kohezního fondu), kde
se odráÏí solidarita mezi obãany Unie.

Jin˘mi slovy, ne v‰ichni Evropané mají stejné v˘hody
a stejné ‰ance na úspûch tváﬁí v tváﬁ globalizaci. V‰e
záleÏí na tom, zda Ïijí v prosperujícím nebo chud‰ím
regionu, v oblasti, která se dynamicky rozvíjí nebo je
na sestupu, ve mûstû nebo na venkovû, na periferii Unie
nebo v zemích leÏících v jejím ekonomickém stﬁedu.

Úloha Evropské unie se ale neomezuje pouze na finanãní
pﬁíspûvky. Prostﬁednictvím regionální politiky uplatÀuje
Spoleãenství své vlastní pojetí rozvojov˘ch snah
plánovan˘ch na místní úrovni a doplÀuje tak – kde je
toho zapotﬁebí – pÛsobení vnitﬁního trhu a hospodáﬁské
a mûnové unie.

Na zaãátku tﬁetího tisíciletí stojí
pﬁed Unií tﬁi nové v˘znamné úkoly.
Unie se pﬁipravuje na pﬁijetí nov˘ch
zemí, kde jsou hospodáﬁské
a sociální podmínky mnohdy hor‰í
neÏ v nejménû rozvinut˘ch zemích
dosavadní evropské patnáctky.
Tûmto zemím je proto nutné
poskytovat pomoc uÏ pﬁed vstupem
do Unie.
Konkurence mezi firmami se v dÛsledku procesu liberalizace
mezinárodního obchodu znaãnû vyostﬁila. Firmy se usazují
tam, kde nacházejí v˘hodné podmínky k dal‰ímu
zvy‰ování konkurenceschopnosti (kvalitnûj‰í
infrastrukturu a sluÏby, kvalifikovanou
pracovní sílu). Nejménû pﬁipraven˘m
regionÛm je tﬁeba pomáhat ke zlep‰ení

infrastruktury a zaji‰tûní moderních efektivních sluÏeb,
jeÏ mohou zv˘‰it jejich atraktivnost.
Technologická revoluce
a existence informaãní
spoleãnosti vyÏadují, aby se
podniky i obãané v Unii velmi
rychle adaptovali na stále se
mûnící situaci. Av‰ak aby
obyvatelé v‰ech regionÛ byli
schopni se takto pﬁizpÛsobit, musí
mít pﬁístup k nejvyspûlej‰ímu
know-how. K tomu slouÏí
rozvinuté telekomunikaãní sítû a kvalitní profesní
pﬁíprava.

O zaji‰Èování pracovních pﬁíleÏitostí, o konkurenceschopnost firem a o investice do technologií pro rozvoj

Reformami k úspûchÛm
V roce 1999 poskytly ãlenské státy Unii nové finanãní
prostﬁedky na prohloubení a roz‰íﬁení její práce v letech
2000 aÏ 2006. Takto vytvoﬁené finanãní perspektivy byly
shrnuty v programu Agenda 2000; spolu s Agendou 2000
byla pﬁijata ﬁada reforem, které ovlivÀují hlavní politiky Unie.

Regionální rozdíly mezi ãlensk˘mi státy podle ukazatele HDP na obyvatele, 1997
(podle parity kupní síly)
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VÛdãí zásadou reformy regionální politiky je dal‰í
soustﬁedûní na pomoc regionÛm, které zaostávají ve v˘voji
a kde tudíÏ existují nejvût‰í problémy z hlediska
infrastruktury, rozvíjení hospodáﬁské aktivity a profesní
pﬁípravy. Realizace této politiky byla zjednodu‰ena – zúÏil
se rozsah opatﬁení, jimiÏ je poskytována podpora a pomoc.
Zásadnû se zmûnil i zpÛsob správy prostﬁedkÛ Evropské
unie.

âlenské státy a regiony musely nab˘t pﬁesvûdãení, Ïe je
v jejich vlastním zájmu, vezmou-li budoucnost do vlastních
rukou a samy se budou starat o správu prostﬁedkÛ
získan˘ch od Unie. Od nynûj‰ka tak státy a regiony samy
odpovídají za správu a kontrolu v˘dajÛ. Zásahy Evropské
komise budou spoãívat pouze v ovûﬁování, zda náleÏitû
fungují kontrolní systémy.
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Ihned po pﬁijetí pravidel, jimiÏ se bude ﬁídit regionální
pomoc v letech 2000-2006, pﬁedloÏila Komise svoje priority
pro nové strategie hospodáﬁského a sociálního rozvoje.
Ty slouÏí jako vodítko pro návrhy, s nimiÏ pﬁicházejí ãlenské
státy a regiony a zároveÀ se podle nich zpﬁesÀují priority
stanovené na národní úrovni. Pﬁi realizaci se pak uplatÀují

zku‰enosti a postupy, které se v Unii nejvíce osvûdãily.
Ve spoleãném postupu a v podporování evropského modelu
rozvoje regionÛ by jednotliví obyvatelé Unie nemûli
spatﬁovat nic, co by je mûlo v ãemkoli omezovat – naopak
jde o zaji‰Èování nov˘ch pﬁíleÏitostí ve stále intenzivnûji
globalizovaném svûtû.
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Jak funguje regionální politika?
A. Nástroje solidarity
v roce 1989 na 32 miliard € v roce 1999. V letech 2000
- 2006 se bude roãnû ãerpat pﬁibliÏnû 28 miliard €, coÏ
za celé zmínûné sedmileté období bude celkovû ãinit
195 miliard € (v cenách z roku 1999).

Evropská regionální politika je skuteãnou spoleãnou politikou zaloÏenou na principu finanãní solidarity. UmoÏÀuje
pﬁevádût do nejménû vyspûl˘ch regionÛ více neÏ 35 %
rozpoãtu Unie, kter˘ je tvoﬁen pﬁedev‰ím z pﬁíspûvkÛ
nejbohat‰ích ãlensk˘ch státÛ. Tento pﬁístup jednak pﬁímo
pomáhá regionÛm, které jsou pﬁíjemci takto pﬁevádûn˘ch
prostﬁedkÛ, jednak je nepﬁímo ku prospûchu i tûm ãlensk˘m
státÛm, které do rozpoãtu Unie více pﬁispívají, neÏ z nûho
ãerpají – jejich podniky mohou totiÏ tûÏit z velk˘ch investiãních pﬁíleÏitostí a z pﬁevodÛ ekonomického a technologického know-how, a to pﬁedev‰ím v oblastech, kde se
urãité typy hospodáﬁsk˘ch ãinností dosud nezaãaly rozvíjet.
Regionální politika umoÏÀuje v‰em regionÛm podílet se
na zvy‰ování konkurenceschopnosti Evropské unie.

Mimoto existuje zvlá‰tní fond na pomoc ·panûlsku, ¤ecku,
Irsku a Portugalsku, kde je dosud nedostateãnû rozvinutá
dopravní infrastruktura a ochrana Ïivotního prostﬁedí. Jde
o Kohezní fond (Fond soudrÏnosti), z nûhoÏ bude v letech
2000-2006 roãnû vynaloÏeno 2,5 miliardy €, tj. 18 miliard €
za celé sedmileté období (v cenách z roku 1999).
Na zlep‰ení hospodáﬁské situace v nejménû rozvinut˘ch
regionech, v oblastech se specifick˘m znev˘hodnûním a dále
na pomoc ohroÏen˘m skupinám obyvatelstva tak bude
v letech 2000-2006 celkovû vynaloÏeno 213 miliard €.
Mimoto se do evropsk˘ch rozmûrÛ rozvine ﬁada
konkrétních projektÛ díky uplatÀování smûrn˘ch vodítek
vydan˘ch Komisí a díky v˘mûnû know-how mezi rÛzn˘mi
regiony.

Konkrétním v˘razem evropské solidarity jsou pﬁedev‰ím
ãtyﬁi strukturální fondy. Ve v‰ech ãlensk˘ch státech pÛsobí
tyto fondy multiplikaãním efektem na hospodáﬁské
a sociální faktory, o nichÏ se dá pﬁedpokládat, Ïe budou
stimulovat ekonomiku daného regionu. Prostﬁedky roãnû
vynakládané z tûchto fondÛ vzrostly z 8 miliard €

Strukturální pomoc
2000-2006
Strukturální fondy
• Prioritní cíle
Cíl 1
Cíl 2
Cíl 3
• Iniciativy Spoleãenství
• Rybolov
• Inovaãní ãinnost
Kohezní fond

213 mld.
195
182,45
135,90
22,50
24,05
10,44
1,11
1

mld.
mld.
mld.
mld.
mld.
mld.
mld.
mld.

18 mld.
âástky v

€, v cenách roku 1999

âtyﬁi strukturální fondy netvoﬁí v rámci rozpoãtu Unie
jednotn˘ zdroj financování. Fungují sice ve vzájemné shodû,
ale kaÏd˘ z nich má vlastní tematickou náplÀ.
• Evropsk˘ fond regionálního rozvoje (ERDF) financuje
investice do infrastruktury, vytváﬁení pracovních míst,
do projektÛ místního rozvoje a do pomoci drobn˘m
firmám.
• Evropsk˘ sociální fond (ESF) pomáhá nezamûstnan˘m
a znev˘hodnûn˘m skupinám obyvatelstva vrátit se do
pracovního procesu – financuje opatﬁení v oblasti profesní
pﬁípravy a náborov˘ch systémÛ.

Strukturální fondy nefinancují jednotlivé samostatné
projekty. Financují se z nich víceleté rozvojové programy,
které spoleãnû vypracovávají regiony, ãlenské státy
a Komise (viz kapitola „Od teorie k praxi“). PﬁihlíÏí se v nich
k vodítkÛm, která navrhla Evropská komise pro Unii jako
celek (viz kapitola „âím se regionální politika zab˘vá?“).
Kohezní fond zaji‰Èuje pﬁímé financování jednotliv˘ch
projektÛ se zamûﬁením na zlep‰ování Ïivotního prostﬁedí
a rozvoj dopravních sítí.

• Finanãní nástroj pro ﬁízení rybolovu (FIFG) se podílí
na úpravách a modernizaci rybáﬁského prÛmyslu.
• „PodpÛrná“ ãást Evropského zemûdûlského
podpÛrného a záruãního fondu (EAGGF – Guidance)
financuje opatﬁení zamûﬁená na rozvoj venkova a na
pomoc zemûdûlcÛm pﬁedev‰ím v zaostávajících regionech.
Také „záruãní“ ãást Fondu se zamûﬁuje na rozvoj venkova
(v rámci Spoleãné zemûdûlské politiky), a to ve v‰ech
ostatních oblastech v rámci Unie.

35 000

Roãní zdroje prostﬁedkÛ ve strukturálních
fondech a v Kohezním fondu

35 000

30 000

v milionech €, v cenách roku 1999
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1. Tﬁi prioritní cíle

Aby financování ze strukturálních fondÛ mûlo co nejvût‰í
úãinnost a pﬁiná‰elo maximální v˘sledky, soustﬁeìuje se
z 90 % na tﬁi cíle povaÏované za prioritní:

Pﬁídûly ze strukturálních fondÛ podle cílÛ a podle zemí
v milionech €, v cenách roku 1999

Cíl 1

Pﬁechodná podpora
v rámci Cíle 1*

Cíl 2

Pﬁechodná podpora v rámci
b˘val˘ch CílÛ 2 a 5(b)*

Cíl 3

Celkem

Cíl 1 (územní)

âlensk˘ stát

10

B

0

625

368

65

737

1 795

Cíl 2 (územní)

DK

0

0

156

27

365

548

Podpora hospodáﬁské a sociální konverze v prÛmyslov˘ch,
venkovsk˘ch ãi mûstsk˘ch regionech nebo v oblastech
závisl˘ch na rybolovu, kde vznikají strukturální problémy.

D

19 229

729

2 984

526

4 581

28 049

EL

20 961

0

0

0

0

20 961

E

37 744

352

2 553

98

2 140

42 887

F

3 254

551

5 437

613

4 540

14 395

IRL

1 315

1 773

0

0

0

3 088

I

21 935

187

2 145

377

3 744

28 388

L

0

0

34

6

38

78

NL

0

123

676

119

1 686

2 604

A

261

0

578

102

528

1 469

P

16 124

2 905

0

0

0

19 029

FIN

913

0

459

30

403

1 805

S

722

0

354

52

720

1 848

5 085

1 166

3 989

706

4 568

15 514

127 543

8 411

19 733

2 721

24 050

182 458

Pomoc regionÛm zaostávajícím ve v˘voji, aby dosáhly
úrovnû ostatních regionÛ – vybavením základní
infrastrukturou, která jim dosud chybí, nebo podporou
investic do podnikatelsk˘ch a jin˘ch hospodáﬁsk˘ch ãinností.
Jde pﬁibliÏnû o padesát regionÛ, které jsou domovem
22 % obyvatel Unie. Do tûchto regionÛ se investuje
70 % dostupn˘ch prostﬁedkÛ.

V tûchto regionech zasaÏen˘ch krizí Ïije 18 % obyvatelstva
Unie. Smûﬁuje sem 11,5 % celkového objemu prostﬁedkÛ
ze strukturálních fondÛ.

Cíl 3 (tematick˘)
Modernizace systémÛ ‰kolení a podpory zamûstnanosti.
Opatﬁení financovaná v rámci Cíle 3 se uplatÀují v celé Unii
s v˘jimkou oblastí, na které se vztahuje Cíl 1 – tam jsou
opatﬁení v oblasti ‰kolení a zamûstnanosti zahrnuta
v programech zamûﬁen˘ch na dohánûní ostatních regionÛ.
Na realizaci Cíle 3 se vynakládá 12,3 % celkov˘ch
prostﬁedkÛ.

UK
EU 15

Pﬁíslu‰né
fondy

Cíl 1

Cíl 2

Cíl 3

ERDF
ESF
EAGGF-Guidance
FIFG

ERDF
ESF

ESF

* RegionÛm, které do roku 1999 dosáhly stavu hospodáﬁského a sociálního rozvoje, kdy uÏ na léta 2000-2006 nebude ze strany Spoleãenství zapotﬁebí
nadále zaji‰Èovat stejnû velkou regionální podporu jako dﬁíve, se bude poskytovat pﬁechodná podpora (viz rámeãek na stranû 20).

11

regiony2a.qxd 24.6.2002 10:52 Stránka 12

12

Evropská unie regionÛm

Jak funguje regionální politika?

2. Kohezní fond (Fond soudrÏnosti)
Kohezní fond byl jako zvlá‰tní fond solidarity ustaven v roce
1993 na pomoc ãtyﬁem nejménû rozvinut˘m ãlensk˘m
státÛm: ¤ecku, Portugalsku, Irsku a ·panûlsku. Tato pomoc
se jim poskytuje na celostátní úrovni a je urãena
na financování velk˘ch projektÛ v oblasti ochrany Ïivotního
prostﬁedí a rozvoje dopravy.

Pﬁídûly z rozpoãtu na Kohezní fond na léta
2000-2006 (v cenách roku 1999)
100

100

v milionech €, v cenách roku 1999

63,5 %

50

V období let 2000-2006 je kaÏd˘m rokem v plánu investovat
prostﬁednictvím tohoto fondu 2,5 miliardy €, coÏ za celé
sedmileté období ãiní 18 miliard €.

Pﬁídûly ze strukturálních fondÛ
podle iniciativ Spoleãenství a podle zemí
Maximum

50

61 %
18 %

18 %

Minimum

6%

0

16 %

16 %
2%

âlensk˘ stát

Interreg III

Urban II

Equal

Leader +

Celkem

104

20

70

15

209

34

5

28

16

83

D

737

140

484

247

1 608

EL

568

24

98

172

862

E

900

106

485

467

1 958

F

397

96

301

252

1 046

84

5

32

45

166

I

426

108

371

267

1 172

L

7

0

4

2

13

NL

349

28

196

78

651

A

183

8

96

71

358

P

394

18

107

152

671

FIN

129

5

68

52

254

S

154

5

81

38

278

UK

362

117

376

106

961

Sítû

47

15

50

40

152

4 875

700

2 847

2 020

10 442

0

B
EL

ES

IRL

PT

3 060

11 160

720

3 300

v milionech €

3. âtyﬁi iniciativy Spoleãenství
Unie dále vypracovala ãtyﬁi speciální programy, známé jako
iniciativy Spoleãenství, které se zamûﬁují na hledání
spoleãn˘ch ﬁe‰ení problémÛ, které se projevují v celé Unii.

Na tyto ãtyﬁi programy (iniciativy) se vynakládá
5,35 % rozpoãtu strukturálních fondÛ. KaÏdou
z iniciativ Spoleãenství financuje pouze jeden fond.

DK

IRL

Interreg III

Leader+

Iniciativa zamûﬁená na podporu pﬁeshraniãní, nadnárodní
a meziregionální spolupráce – tj. na vytváﬁení pﬁeshraniãních
partnerství za úãelem vyváÏeného rozvoje oblastí tvoﬁen˘ch
více regiony (tuto iniciativu financuje ERDF).

Iniciativa, jejímÏ cílem je podnûcovat spolupráci aktivních
ãinitelÛ pÛsobících ve venkovsk˘ch spoleãnostech
a ekonomikách – spolupráce spoãívá ve spoleãném
posuzování nov˘ch místních strategií trvale udrÏitelného
rozvoje (tato iniciativa je financována z prostﬁedkÛ
podpÛrné ãásti EAGGF).

EU 15

Urban II

Equal

Iniciativa na podporu inovaãních strategií pro
regeneraci mûst a zaostávajících mûstsk˘ch ãástí
(tuto iniciativu financuje ERDF).

Iniciativa zamûﬁená na odstranûní nerovn˘ch
podmínek a diskriminace na trhu práce (iniciativu
financuje ESF).
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Celkové rozpoãtové pﬁídûly do strukturálních fondÛ
a Kohezního fondu na léta 2000-2006

4. Zvlá‰tní podpora rybolovu

(v cenách roku 1999)

• vytvoﬁení trvale udrÏitelné rovnováhy mezi moﬁsk˘mi
zdroji a jejich vyuÏíváním;
• zv˘‰ení konkurenceschopnosti firem;
• zlep‰ení dodávek a podpora rozvoje produktÛ rybáﬁství
a chovu ryb;
• pomoci pﬁi revitalizaci oblastí, které jsou závislé
na rybolovu.

Rybáﬁství a chov ryb nyní prochází rozsáhlou
restrukturalizací. Úpravou produkãních struktur moﬁského
i vnitrozemského rybolovu se má dosáhnout:

Podpora pro tato opatﬁení se v regionech odpovídajících
Cíli 1 bude zaji‰Èovat z prostﬁedkÛ FIFG a v ostatních
regionech podle potﬁeby (0,5 % rozpoãtu strukturálních
fondÛ).

Kohezní fond
18 miliard €

Cíl 1
135,95 miliard €
Inovaãní ãinnost
1 miliarda €

âlensk˘ stát
Rybolov

B
34

DK
197

D
107

EL
0

E
200

F
225

IRL
0

I
96

L
0

NL
31

A
4

P
0

FIN
31

S
60

UK
121

EU15
1106

(v milionech €, v cenách roku 1999)

5. Inovaãní ãinnost
Komise hodlá zv˘‰it kvalitu strategií regionálního rozvoje,
a proto bude podporovat nejnovûj‰í koncepce, které dosud
nebyly dostateãnû prozkoumány. Pﬁedpokládá se, Ïe regiony
tak získají prostor pro experimentování, kter˘ mnohdy
postrádají, ale kter˘ pﬁitom musí mít, mají-li b˘t schopny
se vypoﬁádat s nároky informaãní spoleãnosti
a mají-li zv˘‰it konkurenceschopnost svého
hospodáﬁství.

Pro inovaãní ãinnost ERDF na léta 2000-2006 stanovila
Evropská komise tﬁi pracovní témata:
• regionální ekonomiky zaloÏené na znalostech
a technologické inovaci;
• eEuropeRegio: informaãní spoleãnost ve sluÏbách
regionálního rozvoje;
• regionální identita a trvale udrÏiteln˘ rozvoj.
Dal‰í inovaãní ãinnosti se mají zab˘vat problematikou
zamûstnanosti a profesní pﬁípravy (s financováním z ESF)
a problematikou rybolovu (s financováním z FIFG).
Programy inovaãní ãinnosti mají rozpoãet ve v˘‰i pﬁibliÏnû
1 miliardy €, coÏ je 0,5 % rozpoãtu strukturálních fondÛ.
V rámci tûchto programÛ se financují práce na nov˘ch
strategiích a zaji‰Èuje se realizace experimentální fáze
jednotliv˘ch projektÛ. KdyÏ poãáteãní fáze pﬁinese
uspokojivé v˘sledky, lze projekty zaﬁadit do strategií
pro jednotlivé prioritní Cíle.

Iniciativy Spoleãenství
10,44 miliard €
Rybolov (mimo Cíl 1)
1,11 miliard €

Cíl 2
22,45 miliard €
Cíl 3
24,05 miliard €

Decentralizované ﬁízení a posílení kontroly

V˘konnostní rezerva

Evropská komise pﬁevádí finanãní prostﬁedky
Spoleãenství do ãlensk˘ch státÛ pouze tehdy, kdyÏ
skuteãnû dochází k realizaci rozvojov˘ch programÛ,
které pﬁijala (viz kapitola „Od teorie k praxi“). Komise
podporuje zahájení nov˘ch programÛ tím, Ïe po
oficiálním schválení takového programu pﬁipí‰e
na pﬁíslu‰né konto platbu ve v˘‰i 7 %. âlenské státy
pak Komisi Ïádají o dal‰í platby, z nichÏ Komise hradí
pouze ovûﬁené a doloÏené v˘daje.

V˘konnostní rezerva je nov˘m nástrojem, kter˘
má zajistit vy‰‰í efektivnost pomoci financované
ze strukturálních fondÛ. Princip je prost˘: ãást (4 %)
pﬁídûlÛ kaÏdého ãlenského státu se do roku 2003
ponechá v rezervû, která se pak rozdûlí mezi
nejúspû‰nûj‰í programy. Úspû‰nost programÛ se bude
hodnotit podle sledovan˘ch ukazatelÛ efektivnosti,
kvality ﬁízení a realizace financování. Komise rezervu
rozdûlí na základû návrhÛ z jednotliv˘ch ãlensk˘ch státÛ
nejpozdûji do 31. bﬁezna 2004. V˘konnostní rezerva
bude úãinn˘m nástrojem pro motivování manaÏerÛ
jednotliv˘ch programÛ, kteﬁí se budou do konce roku
2003 muset starat o to, aby prostﬁedky, které dostali
k dispozici, vynakládali co nejefektivnûji a s co nejvût‰ím
úspûchem.

Pro kaÏd˘ program jmenuje ãlensk˘ stát ﬁídící orgán,
kter˘ je zodpovûdn˘ za v˘bûr projektÛ, které se budou
financovat. Tento „platební orgán“ ovûﬁuje v˘daje
a zab˘vá se Ïádostmi o proplácení, které se pﬁedkládají
Komisi. Platební orgány musí zaruãovat, Ïe ve‰keré
v˘daje nárokující proplacení z fondÛ Spoleãenství
odpovídají platn˘m kritériím a konkrétní politice
Unie – napﬁíklad pro ochranu Ïivotního prostﬁedí,
pro zaji‰Èování rovnosti pﬁíleÏitostí a pro poskytování
státní pomoci. Zjistí-li Komise, Ïe kontrola na národní
úrovni je nedostaãující, nebo zjistí-li pﬁípadné
nesrovnalosti, mÛÏe zastavit v˘platy poÏadovan˘ch
prostﬁedkÛ nebo i Ïádat vrácení jiÏ vyplacen˘ch ãástek.
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B. Zvlá‰tní pomoc kandidátsk˘m zemím
Pﬁi stanovování sv˘ch finanãních perspektiv na léta
2000-2006 (Agenda 2000) vyjádﬁila Unie znepokojení
nad situací v kandidátsk˘ch zemích, zvlá‰tû stﬁedoevropsk˘ch a v˘chodoevropsk˘ch. Proto byly vytvoﬁeny
dva pﬁedvstupní fondy, ISPA a SAPARD, a byla vyãlenûna
rezerva ve v˘‰i 40 miliard € na pﬁedpokládané strukturální
v˘daje po roz‰íﬁení Unie.

• druh˘m programem je SAPARD (Speciální pﬁedvstupní
program pro zemûdûlství a rozvoj venkova), kter˘
podporuje snahy kandidátsk˘ch zemí o pﬁipojení
ke Spoleãné zemûdûlské politice EU (od roku 2000).
Program zahrnuje ‰irokou ‰kálu opatﬁení zamûﬁen˘ch
na úpravu zemûdûlsk˘ch struktur, na kvalitu potravin

Phare
národní programy

ISPA
Minimum

ISPA
Maximum

SAPARD

• nejstar‰ím z nich je program Phare (zahájen v roce 1989);
je urãen na zlep‰ování práce institucí, správních orgánÛ
a veﬁejn˘ch úﬁadÛ, které mají zajistit náleÏité uplatÀování
legislativy Spoleãenství, dále na pomoc investicím
do sociální a hospodáﬁské sféry, kde je jich nejvíce
zapotﬁebí (infrastruktura, podnikání, sociální opatﬁení);

(v milionech €, v cenách roku 1999)

a ochranu spotﬁebitelÛ, na rozvoj venkova, na ochranu
Ïivotního prostﬁedí a na technickou pomoc;

Potﬁeby tûchto zemí jsou ve v‰ech ohledech enormní
a t˘kají se infrastruktury, prÛmyslu, sluÏeb, drobného
podnikání, zemûdûlství i Ïivotního prostﬁedí. V rámci
pﬁípravy na ãlenství v Unii uzavﬁely kandidátské zemû
s Evropskou komisí „Pﬁístupové partnerství“, kde jsou
definovány hlavní problémy, které je tﬁeba v dané zemi ﬁe‰it.
Jde o strategické dokumenty tvoﬁící rámec pro stanovení
programÛ pﬁedvstupní pomoci.
Pﬁedvstupní pomoc se poskytuje celkem deseti
kandidátsk˘m zemím ze stﬁední a v˘chodní Evropy,
a to pomocí tﬁí nástrojÛ Spoleãenství:

Roãní pﬁídûly z pﬁedvstupních fondÛ na období od roku 2000
pro kandidátské zemû vyjednávající o vstupu do EU

Kandidátská zemû

16

Bulharsko

100

83,2

124,8

52,1

âeská republika

79

57,2

83,2

22,1

Estonsko

24

20,8

36,4

12,1

Hrub˘ domácí produkt na jednoho obyvatele v zemích
stﬁední a v˘chodní Evropy v porovnání s EU (1998):

Maìarsko

96

72,8

104,0

38,1

(podle parity kupní síly)

Loty‰sko

30

36,4

57,2

21,8

Litva

42

41,6

62,4

29,8

Polsko

398

312,0

384,8

168,7

Rumunsko

242

208,0

270,4

150,6

Slovensko

49

36,4

57,2

18,3

Slovinsko

25

10,4

20,8

6,3

Celkem

1 085

• tﬁetím programem je ISPA (Nástroj pﬁedvstupních
strukturálních politik). Po vzoru Kohezního fondu
ve Spoleãenství se tento fond podílí na financování
velk˘ch investiãních projektÛ v oblasti ochrany Ïivotního
prostﬁedí a budování dopravních sítí v kandidátsk˘ch
zemích (od roku 2000).

RÛzná partnerská ujednání a konkrétní opatﬁení
pro poskytování pﬁedvstupní pomoci existují také mezi
Spoleãenstvím a Maltou, Kyprem a Tureckem.

60
50

68

110
49
27

23

46

39

36

50

27

25

0

0

BG

CZ

EE

HU

LV

LT

PL

RO

SK

SI

1 040

520

*V pﬁípadû programu ISPA se pﬁídûly uvádûjí formou rozmezí. Pﬁíjemce pomoci má tato forma pﬁimût k tomu, aby navrhovali
co nejkvalitnûj‰í projekty a zajistili co nejpruÏnûj‰í ﬁízení zdrojÛ.

2000-2006
pﬁedvstupní pomoc

21,840
Malta

Phare
SAPARD
ISPA

10,920
3,640
7,280
v milionech €

a

Kypr

Podle naﬁízení schváleného Radou v bﬁeznu 2000 se na pﬁedvstupní pomoc pro Kypr vyãleÀuje na období let 2000-2004
celkem 57 milionÛ € a pro Maltu 38 milionÛ €.
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C. Od teorie k praxi

2

KdyÏ je o rozpoãtu rozhodnuto, vypracuje kaÏd˘
ãlensk˘ stát nebo region svoje návrhy a sestaví z nich
rozvojov˘ plán pro potﬁebné oblasti nebo pro ohroÏené
sociální skupiny, a to s pﬁihlédnutím k tematick˘m
smûrnicím vydan˘m Komisí. Na této práci se podílejí
subjekty zab˘vající se hospodáﬁsk˘mi a sociálními
záleÏitostmi.

O rozpoãtu pro strukturální fondy a o základních
pravidlech jejich vyuÏívání rozhoduje Rada, tj. v‰ichni
ãlenové Unie, a to na návrh Evropské komise
projednan˘ v Evropském parlamentu. Strukturální
fondy jsou rozdûleny podle jednotliv˘ch zemí
a podle jednotliv˘ch prioritních CílÛ. Oblasti,
pro které je moÏné tyto zdroje ãerpat, stanoví
Komise po dohodû s pﬁíslu‰n˘mi zemûmi.
Komise navrhuje spoleãné tématické smûrnice.

1

9

Pﬁíslu‰né úﬁady pravidelnû sledují
prÛbûh realizace programÛ,
prÛbûÏnû informují Komisi
a pﬁedkládají jí podklady, které
dokazují, Ïe vynakládané
prostﬁedky jsou vyuÏívány
nejlep‰ím moÏn˘m zpÛsobem
(ovûﬁování v˘dajÛ). Komise sleduje
ãinnost ustaven˘ch kontrolních
systémÛ a postupnû uvolÀuje
zb˘vající ãást pﬁíspûvku ze strukturálních
fondÛ. Analyzuje v˘voj sledovan˘ch
ukazatelÛ a hodnotících studií a provádí
tématické v˘mûny. Dojde-li k pﬁijetí nov˘ch
priorit Spoleãenství, které mají dopad
na rozvoj regionÛ, jsou o tom informováni
pﬁíslu‰ní ãinitelé odpovûdní za jednotlivé
programy.

3
Samy strukturální fondy neprovádûjí pﬁímé
pﬁídûly prostﬁedkÛ na projekty vybrané Komisí.
Hlavní priority rozvojového programu jsou sice
stanovovány ve spolupráci s Komisí, av‰ak volba
projektÛ a jejich ﬁízení jsou v˘hradnû vûcí
národních a regionálních úﬁadÛ. Tato vût‰í
decentralizace je jedním z hlavních pﬁínosÛ
v novém plánovacím období.
Po v˘bûru projektÛ je zaji‰tûno jejich financování
z národních zdrojÛ i z prostﬁedkÛ Spoleãenství.
Rozpoãty jednotliv˘ch projektÛ se totiÏ vÏdy
skládají jednak z prostﬁedkÛ Unie, jednak
z prostﬁedkÛ ãerpan˘ch ze zdrojÛ na národní
úrovni (veﬁejn˘ch nebo soukrom˘ch).

Dokonãené plány se poté za‰lou Komisi.

Financování ze zdrojÛ Unie se vÏdy pﬁidává
k prostﬁedkÛm, které jsou k dispozici
na národní úrovni. Jednotlivé zemû tak dostávají
moÏnost pﬁekonat limity dané jejich finanãními
moÏnostmi.
Financování ze zdrojÛ Unie ale v Ïádném pﬁípadû
neslouÏí k tomu, aby jednotlivé státy u‰etﬁily vlastní
prostﬁedky.

4

âlenské státy a Komise
projednají obsah tûchto
dokumentÛ a posoudí, z jak˘ch
prostﬁedkÛ na úrovni pﬁíslu‰ného
státu a na úrovni Spoleãenství
by plány mûly b˘t realizovány.

Za rozvoj oblastí, které se nacházejí v obtíÏné
situaci, odpovídají pﬁedev‰ím samy ãlenské státy.
Unie jim pomáhá dosahovat vy‰‰ích cílÛ a získávat
lep‰í v˘sledky, neÏ kdyby postupovaly na vlastní
pûst. A právû v tom spoãívá skuteãná pﬁidaná
hodnota strukturálních fondÛ.

KdyÏ se obû strany na tûchto otázkách
dohodnou, Komise schválí koneãné plány
(1) a programy. Na dan˘ úãet je vyplacena pﬁíslu‰ná
ãástka a ãlenské státy mohou zaãít s realizací
programu.

5

Vybrané subjekty pak mohou
realizovat svÛj projekt a musí
jej dokonãit ve lhÛtû stanovené
v programu. Rozvrh v˘plat finanãních prostﬁedkÛ
Spoleãenství je totiÏ pevnû stanoven jiÏ na zaãátku.

8

O podrobnûj‰ích ãástech programÛ, zejména o programov˘ch
dodatcích, rozhodují státní nebo regionální orgány. Komise se
na tûchto jednáních nepodílí, ale je o nich informována. Po schválení
pﬁíslu‰n˘ch dokumentÛ mohou úﬁady zaãít s realizací projektÛ podle
vlastních operaãních postupÛ (v˘zva k pﬁedloÏení projektov˘ch
návrhÛ, v˘zva k podání pﬁihlá‰ek do v˘bûrového ﬁízení na budování
infrastruktury atd.). Tím programy nab˘vají úãinnosti.

6

A jak je to s Kohezním fondem
a programem ISPA?
Na rozdíl od strukturálních fondÛ nejsou Kohezní fond a ISPA urãeny
na spolufinancování programÛ, ale na projekty a fáze projektÛ, které
jsou od samého zaãátku jasnû definovány. âlenské státy tyto projekty
pﬁedkládají Komisi. ¤ídí je pﬁíslu‰né orgány na národní úrovni
a kontrolu zaji‰Èuje monitorovací v˘bor.

Pﬁíslu‰né úﬁady pak vyberou projekty,
které nejvíce odpovídají cílÛm
programu a informují o své volbû úãastníky
v˘bûrového ﬁízení.

7

(1) Jsou známy jako PodpÛrné koncepce Spoleãenství (CSF) nebo Dokumenty jednotliv˘ch programÛ (SPD) – záleÏí na tom, zda je k realizaci programÛ zapotﬁebí
rozhodnutí Komise.
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Komu je regionální politika urãena?
Oblasti, kam smûﬁuje regionální pomoc Evropské unie
Ze zku‰enosti víme, Ïe regionální politika mÛÏe b˘t úspû‰ná
jedinû tehdy, kdyÏ se soustﬁedí na omezen˘ poãet relativnû
velk˘ch oblastí. Právû proto jsou pravidla strukturálních
fondÛ, pﬁijatá v roce 1999, pokusem o omezení
roztﬁí‰tûnosti fondÛ; zároveÀ tato pravidla pﬁinesla vyjasnûní
kritérií pro v˘bûr regionÛ, které pro svÛj rozvoj nejvíce
potﬁebují podporu z veﬁejn˘ch zdrojÛ. âást prostﬁedkÛ
ze strukturálních fondÛ je vyãlenûna pro sociální skupiny,
které se ocitly v nesnázích, a to po celém území Unie bez
konkrétnûj‰ího geografického urãení. Princip „vût‰í
koncentrace“ spoãívá v tom, Ïe s jeho uplatnûním má Unie
snáze dosáhnout postupné integrace nov˘ch ãlensk˘ch státÛ
a zároveÀ nadále pomáhat regionÛm, které jsou
v nev˘hodné situaci.
Pﬁíjemci pomoci se dûlí do tûchto skupin:
1. Znev˘hodnûné regiony
2. Oblasti se specifick˘m postiÏením
3. OhroÏené sociální skupiny
4. Místní a regionální úﬁady

1. Znev˘hodnûné regiony
Canarias (E)

Regiony zaostávající v rozvoji (Cíl 1)
Jde o regiony, kde HDP na jednoho obyvatele nepﬁesahuje
75 % prÛmûru ve Spoleãenství a také o ﬁídce osídlené
regiony ve Finsku a ve ·védsku (ménû neÏ 8 obyvatel
na ãtvereãní kilometr). Jde také o nejvzdálenûj‰í regiony
(francouzské zámoﬁské departmenty, Kanárské ostrovy,
Azory a Madeira). Spadají sem i nûkteré pobﬁeÏní oblasti
·védska (podle ‰védské Smlouvy o pﬁistoupení) spolu
se Severním Irskem a pﬁíhraniãními hrabstvími Irské
republiky, kde se uplatÀuje zvlá‰tní program pro mír
a usmíﬁení (do roku 2004).

SF

Guadeloupe

Martinique

Réunion

(F)

(F)

S
(F)

Guyane (F)

V‰echny tyto regiony mají ﬁadu hospodáﬁsk˘ch ukazatelÛ
v oblasti „ãerven˘ch ãísel“:

Açores (P)

• nízká úroveÀ investování;
DK

• nadprÛmûrná míra nezamûstnanosti;

Madeira (P)

IRL
• nedostatek sluÏeb pro obyvatelstvo i pro firmy;

D

5. Kandidátské zemû
• nerozvinutá základní infrastruktura.
NL

UK

Regiony procházející konverzí (Cíl 2)
Pﬁechodná pomoc – mûkk˘ dopad
Podle hospodáﬁské a sociální situace v roce 1999
se ukázalo, Ïe v letech 2000-2006 uÏ není zapotﬁebí
nûkter˘m regionÛm nadále poskytovat pomoc
z prostﬁedkÛ Spoleãenství. Odpojování od zdrojÛ
Spoleãenství bude probíhat postupnû – nepÛjde tedy
o brutální nárazové pﬁeru‰ení. Z programÛ pomoci
se jednotlivé regiony budou postupnû vyﬁazovat takto:
• Regiony, které v letech 1994-1999 splÀovaly kritéria
podle Cíle 1, budou dostávat pomoc do konce roku
2005. JestliÏe dílãí oblasti v tûchto regionech budou
splÀovat kritéria pro nov˘ Cíl 2, bude se jim pomoc
ze strukturálních fondÛ poskytovat do konce roku
2006. Ostatní oblasti daného regionu budou do téhoÏ
data dostávat pomoc od ESF (Cíl 3) a pﬁípadnû
i z podpÛrné ãásti EAGGF (rozvoj venkova) a FIFG
(rybáﬁství), ne v‰ak od ERDF (Evropského fondu
regionálního rozvoje).
• Oblasti, které v letech 1994-1999 splÀovaly kritéria
podle Cíle 2 (adaptace prÛmyslu) a 5(b) (rozvoj
venkova), budou na pﬁechodnou dobu získávat pomoc
od ERDF, a to aÏ do konce roku 2005. ZároveÀ
se jim bude dostávat pomoci podle Cíle 3 na léta
2000-2006 s moÏnou podporou pro rozvoj venkova
a rybáﬁství.

B

Jde o regiony, které mohou trpût obtíÏemi ãtyﬁech rÛzn˘ch
typÛ:

L
F

• restrukturalizace probíhající v prÛmyslu nebo v sektoru
sluÏeb;

A

• úpadek tradiãních ãinností ve venkovsk˘ch oblastech;
• upadající mûstské oblasti;
• potíÏe v odvûtví rybolovu a produkce ryb.

P

Kohezní fond pﬁispívá na investice do ochrany Ïivotního
prostﬁedí a budování dopravní infrastruktury v celém
·panûlsku, ¤ecku, Portugalsku a Irsku, kde je HDP
na obyvatele niÏ‰í neÏ 90 % prÛmûru celého Spoleãenství.
Podmínky pro poskytování tûchto pﬁíspûvkÛ budou na konci
roku 2003 pﬁehodnoceny podle úrovnû HDP.

IT

E

V‰echny regiony ve ·panûlsku, ¤ecku,
Portugalsku a Irsku

GR

SIG16

Zaostávající regiony

Objective 1

Regiony, kde probíhá
Objective 2
konverze

Cíl
1
Objective
1

Cíl
2
Objective
2

Postupné
vyﬁazení
Phasing-out
(do
2005)
(tillr.2005)

Cíl
2 (zãásti)2 (partly)
Objective

Phasing-out
Postupné
vyﬁazení
(do
2006)
(tillr.2006)
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programme
Zvlá‰tní
Sources:
Zdroje:
©
the administrative
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2. Oblasti nebo odvûtví se specifick˘m postiÏením

5. Kandidátské zemû

(uvnitﬁ znev˘hodnûn˘ch regionÛ i mimo nû)

Pﬁíhraniãní oblasti (Interreg III A)
Podle iniciativy Interreg III A mají v‰echny pﬁíhraniãní oblasti
Unie nárok na podporu zamûﬁenou na zlep‰ení spolupráce
se sousedy na druhé stranû hranice. Cílem je vytvoﬁit
skuteãné zóny pﬁeshraniãní hospodáﬁské ãinnosti a sestavit
spoleãné strategie územního rozvoje.

Upadající mûstské oblasti (Urban II)
Regionální pomoc pﬁi zavádûní novû pojat˘ch strategií
hospodáﬁské a sociální obnovy je poskytována pﬁibliÏnû
padesáti mûstsk˘m okrskÛm.

Venkovské oblasti
(záruãní ãást EAGGF a Leader+)

Jde o investice do zemûdûlského podnikání,
do Ïivotního prostﬁedí a na podporu místních produktÛ.
Program Leader+ je navíc urãen na podporu inovativních
projektÛ organizovan˘ch skupinami místních obyvatel.

Oblasti s rybolovem (FIFG)
Spoleãná politika v oblasti rybolovu a chovu ryb je zamûﬁena
na usmûrÀování a urychlování restrukturalizace tohoto
odvûtví. Strukturální pomoc ze strany Spoleãenství je urãena
na racionalizaci a modernizaci rybáﬁství v pﬁíslu‰n˘ch
oblastech Unie, pﬁiãemÏ cílem tûchto snah je napﬁíklad
zv˘‰ení kvality rybích produktÛ. JestliÏe se tato opatﬁení
realizují v zaostávajících oblastech, jsou zaﬁazena pod Cíl1.
V ostatních oblastech jsou souãástí samostatn˘ch programÛ.

Zemû stﬁední a v˘chodní Evropy, které se ucházejí o ãlenství
v Unii, zaostávají v hospodáﬁském rozvoji za nynûj‰ími
ãlensk˘mi státy. Poãátkem devadesát˘ch let v tûchto zemích
probûhla ﬁada radikálních politick˘ch a hospodáﬁsk˘ch
reforem, jaké v Evropû nemají obdoby. Cílem reforem bylo
nastolení systému trÏního hospodáﬁství (které bylo kdysi
nahrazeno centrálním plánováním) a otevﬁení tûchto
ekonomik vÛãi mezinárodnímu obchodu.
Ekonomiky kandidátsk˘ch zemí pro‰ly zásadní
restrukturalizací. Tím se sníÏil poãet pracovních míst
a vzrostla nezamûstnanost. Na druhé stranû se podstatnû
roz‰íﬁily obchodní vztahy s ostatním svûtem a nastal velk˘
pﬁíliv zahraniãních investic.

urãeny na opatﬁení v oblasti ochrany Ïivotního prostﬁedí
a zlep‰ování dopravní infrastruktury. Diverzifikované
financování smûrované do budování institucí a do programÛ
ekonomického rozvoje, které zaji‰Èuje program Phare, bude
po pﬁistoupení k Unii nahrazeno financováním
ze strukturálních fondÛ. Nástroje na podporu rozvoje
venkova, uplatÀované v zemích stﬁední a v˘chodní Evropy
v rámci SAPARD (Speciálního pﬁedvstupního programu
pro zemûdûlství a rozvoj venkova), budou po pﬁistoupení
nahrazeny pÛsobením EAGGF (Evropského zemûdûlského
podpÛrného a záruãního fondu).
Na Kypr a Maltu je pamatováno ve zvlá‰tních protokolech;
s Tureckem dosud nebyla zahájena jednání o pﬁistoupení.

Jako pﬁípravu na zásahy prostﬁednictvím Kohezního fondu
vyuÏívají zemû stﬁední a v˘chodní Evropy podporu
ze zdrojÛ programu ISPA – tyto prostﬁedky jsou

Opatﬁení na rozvoj venkova v Evropské unii mimo
venkovské oblasti spadající pod Cíle 1 a 2 jsou financována
na základû Spoleãné zemûdûlské politiky Unie.

3. OhroÏené sociální skupiny
Lidé obtíÏnû umístitelní na trhu práce (Cíl 3)
Hlavní sociální skupiny spadající pod Cíl 3 tvoﬁí mladí lidé,
dlouhodobû nezamûstnaní, lidé zasaÏení sociální exkluzí
a nekvalifikovaní pracovníci. Nemusí pﬁitom jít o lidi Ïijící
v zaostávajícím regionu nebo v oblasti, kde probíhá
konverze; pomoci se jim mÛÏe dostávat kdekoli v Unii.
V kaÏdém ãlenském státû slouÏí Cíl 3 jako vztaÏn˘ bod, vÛãi
nûmuÏ se pomûﬁují v‰echna opatﬁení t˘kající se lidsk˘ch
zdrojÛ, tedy i opatﬁení na úpravu systémÛ a struktur
vzdûlávání, profesní pﬁípravy a zamûstnanosti.

Lidé vystavení diskriminaci a nerovnosti
pﬁíleÏitostí na trhu práce (Equal)
Estonsko
Nûkteré sociální skupiny mají na trhu práce zvlá‰È slabé
postavení, pﬁedev‰ím v dÛsledku diskriminace a nerovnosti,
jejichÏ pﬁíãina mÛÏe souviset s jejich pohlavím, rasou
ãi etnick˘m pÛvodem, náboÏenstvím, tûlesn˘m nebo
du‰evním postiÏením, vûkem nebo sexuální orientací. Aby
u tûchto sociálních skupin nedocházelo k sociálnímu
vylouãení, EU podporuje nové integraãní metody, které
navrhují veﬁejné i soukromé subjekty, sdruÏení atd.

Loty‰sko
Litva

Polsko
âeská republika
Slovensko
Maìarsko

Rumunsko

Slovinsko
Bulharsko

4. Místní a regionální úﬁady
Nadnárodní spolupráce, spolupráce mezi
regiony (Interreg II B a C)
Na opatﬁeních v rámci nadnárodní a meziregionální
spolupráce, spolufinancované na základû iniciativy Interreg II
B a C, se mohou podílet v‰echny místní úﬁady v Unii. Vûtev
B se t˘ká zdokonalování územního plánování ve velk˘ch
prostorov˘ch celcích. Vûtev C je urãena k podpoﬁe

spolupráce a v˘mûny zku‰eností mezi subjekty zúãastnûn˘mi
na rozvojov˘ch projektech regionálního a místního v˘znamu.
K úãasti na spolupráci v rámci tûchto projektÛ jsou zvány
také regiony v neãlensk˘ch státech, pﬁedev‰ím
v kandidátsk˘ch zemích – tato úãast spoãívá ve vyuÏívání
rozvojové pomoci ze strany Spoleãenství, na kterou tyto
regiony prokáÏí nárok.

Turecko

Malta

Kypr
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âím se regionální politika zab˘vá?
K ãemu lze prostﬁedky Spoleãenství a jednotliv˘ch zemí
pouÏít?
Jaké druhy projektÛ bude moÏné v pﬁí‰tích letech
realizovat?
V˘bûr projektÛ je úkolem národních
a regionálních úﬁadÛ, které nejlépe
znají místní problémy.
Komise pﬁedem vydává tematické
smûrnice se strategick˘mi návrhy,
které odráÏejí návrhy na místní
úrovni a rozvíjejí se podle hledisek
Spoleãenství.
Orientaãní smûrnice Komise se dûlí na následující
tﬁi skupiny.

Zvy‰ování regionální
konkurenceschopnosti
Návrhy z ãlensk˘ch státÛ by mûly
pomoci zv˘‰it konkurenceschopnost
regionÛ. Mûlo by v nich jít o pomoc
pﬁi roz‰iﬁování ãinností firem,
vytváﬁení pracovních míst
a zvy‰ování konkurenceschopnosti.
K dosaÏení tûchto cílÛ poÏadují podniky
i obãané bezpeãnou, moderní a rychlou
dopravní infrastrukturu nabízející dobﬁe
fungující spojení a reálnou moÏnost úãinnû kombinovat rÛzné druhy dopravy.
Bez energie nelze vyrábût. JestliÏe je ale v˘robce
jednostrannû závisl˘ na urãitém zdroji nebo dodavateli
energie, zásadnû se tím omezuje prostor pro manévrování,
které je v podnikání nezbytné. âlenské státy a regiony jsou
hluboce zainteresovány na diverzifikaci zdrojÛ dodávané
energie, která je spojena s praktick˘m propojením
distribuãních sítí. Je tﬁeba podpoﬁit investice
do obnoviteln˘ch zdrojÛ energie a do technologií s nízkou
energetickou nároãností.
Nové metody komunikace zaloÏené na vyuÏití internetu
pomáhají pﬁivést hospodáﬁské aktivity i do vzdálen˘ch
a odlehl˘ch oblastí a také je v tûchto oblastech udrÏet.
Tyto regiony by se mûly snaÏit pﬁesvûdãit firmy o v˘hodách
elektronického obchodování, o moÏnostech distanãního
zamûstnání a o pﬁínosech v˘mûny dat. Investice
do telekomunikaãních sítí jsou sice vûcí
telekomunikaãních spoleãností, ale uplatní
se zde i fondy Spoleãenství, které se mohou
podílet na dosaÏení univerzálnosti sluÏeb,
a tím také na zaji‰tûní pﬁístupu k sítím
i tam, kde za trÏních podmínek nelze
poptávku po tûchto sluÏbách
uspokojit.

Zásadní v˘znam má modernizace
v˘robních metod. Regiony
a spoleãnosti s regionální pÛsobností
by se mûly otevﬁít vÛãi nov˘m
technikám v˘roby, pﬁípadnû by mûly
vypracovat strategie pro regionální
rozvoj inovací. Veﬁejné a soukromé
organizace by mûly rozvíjet spolupráci na zaji‰tûní
praktick˘ch dopadÛ v˘zkumn˘ch v˘sledkÛ na hospodáﬁsk˘
rozvoj v regionech. Regiony mohou pﬁispût k ‰íﬁení
vyspûl˘ch v˘robních postupÛ tím, Ïe budou
pomáhat pﬁi získávání potﬁebného know-how
a v˘robních technologií a také tím,
Ïe budou prosazovat systémy
celoÏivotního vzdûlávání.
Firmám lze poskytovat pomoc
pod podmínkou, Ïe pﬁímé
financování bude ve stále vût‰í
míﬁe ustupovat jin˘m formám
finanãního inÏen˘rství. Poskytované
sluÏby, financované pﬁedev‰ím
ze soukrom˘ch kapitálov˘ch zdrojÛ, by mûly reagovat
na konkrétní potﬁeby drobn˘ch firem; podnikatelÛm by mûly
vytváﬁet podmínky k dosahování vysoké míry specializace
a zaji‰Èovat jim komerãní v˘hody. Perspektivními oblastmi
z hlediska regionálního rozvoje a vytváﬁení pracovních míst
jsou cestovní ruch, kultura, ochrana a tvorba Ïivotního
prostﬁedí a sociální sluÏby.

Kvalitní Ïivotní prostﬁedí pﬁispívá k atraktivitû
regionÛ a zvy‰uje jejich ‰ance na hospodáﬁsk˘
rozvoj. Kde tomu tak není, tam se kvalita
prostﬁedí musí zv˘‰it: z hlediska
infrastruktury mÛÏe napﬁíklad jít
o zlep‰ení dodávek kvalitní vody a omezení
únikÛ vody z potrubí. MÛÏe také jít o vyuÏití
a recyklaci odpadÛ, vyãi‰tûní divok˘ch skládek atd.
Vyjmenovat lze celou ﬁadu ãinností zamûﬁen˘ch na zaji‰tûní
trvale udrÏitelného regionálního rozvoje.
Strukturální fondy mohou k rozvoji regionÛ
pﬁispût rÛzn˘m zpÛsobem. Konkrétní
zpÛsob této pomoci záleÏí
na v˘chozích hospodáﬁsk˘ch
a sociálních podmínkách.
Ilustrativní seznam projektÛ, které
v zásadû mohou b˘t financovány
v rámci strukturálních programÛ
Spoleãenství, lze nalézt na webové adrese
Evropské komise – Inforegio:
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/projects
/stories/index_en.cfm.
Na konkrétní projekt lze získat finanãní prostﬁedky
z národních zdrojÛ i ze zdrojÛ Spoleãenství tehdy, splÀuje-li
tento projekt podmínky stanovené v pﬁíslu‰ném programu,
ke kterému se projekt ﬁadí (viz kapitola „Od teorie
k praxi“).

Konkrétní charakteristika Cíle 1

Konkrétní charakteristika Cíle 2

V regionech, které zaostávají v rozvoji, je hlavním cílem
dohnat ostatní regiony v Unii. Zaãíná se budováním
chybûjící základní infrastruktury (doprava, pﬁívod vody,
dodávka energie, zpracování odpadÛ, telekomunikace,
zdravotnictví a vzdûlávání). Na budování infrastruktury
se vydává vût‰ina prostﬁedkÛ, které jsou k dispozici;
pﬁitom se ov‰em pamatuje i na sluÏby, kter˘ch je
zapotﬁebí ke konsolidování a revitalizaci postiÏen˘ch
v˘robních struktur. A pokud jde o zdroje Spoleãenství
vynakládané na spolufinancování investic do zdravotnictví
a ‰kolství, tyto prostﬁedky jdou v˘hradnû právû do tûchto
regionÛ.

V oblastech, které procházejí konverzí, není hlavním
problémem chybûjící infrastruktura, n˘brÏ úpadek
tradiãních hospodáﬁsk˘ch ãinností. Je tﬁeba vypracovat
alternativy. Pokud je v tûchto oblastech budována také
infrastruktura, jde vÏdy o úãelovou doplÀující v˘stavbu
s cílem zv˘‰it atraktivitu lokality a tím i úroveÀ
zamûstnanosti.
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Roz‰iﬁování a zkvalitÀování zamûstnanosti

Vytváﬁení pracovních míst se stalo hlavní starostí politikÛ
na úrovni jednotliv˘ch ãlensk˘ch státÛ i na úrovni Unie.
Strategie zamûstnanosti v Unii svûdãí o tom, Ïe Spoleãenství
v této oblasti usiluje o integrovan˘ a koordinovan˘ postup
v rámci celé Unie.

VyváÏen˘ rozvoj mûstsk˘ch a venkovsk˘ch oblastí
a oblastí závisl˘ch na rybolovu

Konkrétní charakteristika Cíle 3
Cíl 3 slouÏí jako rámec k zaﬁazování v‰ech
opatﬁení v oblasti lidsk˘ch zdrojÛ financovan˘ch
ze strukturálních fondÛ. Opatﬁení se t˘kají
tûchto oblastí:
• základní pﬁíprava a celoÏivotní uãení, pﬁíprava
uãÀÛ atd.;
• podpora zamûstnanosti a podpora
nev˘dûleãné práce;
• sociální ekonomika;
• zlep‰ování struktur vzdûlávání a profesní
pﬁípravy a struktury pomoci
pﬁi nezamûstnanosti;

Proti nezamûstnanosti musíme bojovat rozvojem lidsk˘ch
zdrojÛ. Je tﬁeba pﬁijmout opatﬁení, která nedovolí, aby lidé,
kteﬁí jsou nezamûstnaní nebo jim nezamûstnanost hrozí, byli
vytlaãováni na okraj trhu práce.
Je tﬁeba podpoﬁit uplatÀování zásady rovn˘ch pﬁíleÏitostí
pﬁi získávání pracovních míst. K tomu je zapotﬁebí pﬁijmout
opatﬁení, která pomohou Ïenám v rozvoji kariéry
a v odstraÀování pﬁekáÏek na jejich cestû
do vy‰‰ích funkcí a která umoÏní zajistit
pﬁíznivûj‰í zastoupení Ïen v urãit˘ch
profesích. Kromû odstraÀování
diskriminace Ïen je také tﬁeba
odstraÀovat diskriminaci postihující
na trhu práce urãité kategorie lidí
v souvislosti s jejich etnick˘m
pÛvodem, postiÏením nebo vûkem.

• zakládání partnerství mezi institucemi
profesní pﬁípravy a firmami;
• pomoc pracovníkÛm pﬁi zvy‰ování flexibility
a adaptability;
• rovnost pﬁíleÏitostí.

V zájmu harmoniãtûj‰ího rozvoje Unie
by se pomoc mûstsk˘m oblastem
mûla vzájemnû doplÀovat s pomocí
venkovsk˘m oblastem. Pﬁitom je
ale tﬁeba brát v úvahu konkrétní
problémy a charakteristiky tûchto
oblastí.
V˘hody mûst tkví v tom, Ïe jsou centry
komunikace, obchodu, inovací a kultury.
K jejim nev˘hodám naopak patﬁí spotﬁeba velkého
mnoÏství energie s produkcí znaãného mnoÏství odpadu.
Roli mûstsk˘ch oblastí v regionálním rÛstu je tﬁeba posílit
a zajistit tak více pracovních pﬁíleÏitostí. VyváÏen˘ rozvoj
mûst vyÏaduje regeneraci nejhÛﬁe postiÏen˘ch oblastí
a intenzivnûj‰í postup sociální integrace. Îivotní úroveÀ
a zdravotní péãi lze zlep‰it vytvoﬁením ãist˘ch a levn˘ch
dopravních systémÛ, vyuÏíváním obnoviteln˘ch zdrojÛ
energie a racionalizací spotﬁeby tradiãních zdrojÛ energie.
¤ízení rozvoje mûst, které pracuje efektivnû a ve shodû
s obyvatelstvem, pomáhá zlep‰it Ïivotní prostﬁedí
ve mûstech.
Mnohé oblasti na venkovû jsou nedostateãnû osídlené,
postrádají základní sluÏby a nabízejí jen omezené pracovní
pﬁíleÏitosti. Tyto problémy pramení pﬁedev‰ím z ústupu
zemûdûlské v˘roby jako dosud hlavní ãinnosti spojené
s hospodáﬁsk˘m vyuÏitím pÛdy
ve venkovsk˘ch oblastech.
Zemûdûlství pomáhá udrÏovat
krajinu a poskytuje nezbytné
suroviny.

a marketingu a na dodávání vysoce jakostních
zemûdûlsk˘ch v˘robkÛ.
Konkurenceschopnost zemûdûlsk˘ch
oblastí v‰ak nezávisí pouze
na zemûdûlství, ale je urãována ‰ir‰ím
spektrem ãinností vytváﬁejících pracovní
pﬁíleÏitosti, které mohou pomoci zastavit
vylidÀování venkova. Venkov je ãasto
synonymem zdravého Ïivotního prostﬁedí,
pﬁírodních památek a dal‰ích hodnot, které
lze vyuÏít k rozvoji rekreaãních a turistick˘ch
ãinností. Proto je nutné venkov chránit, dbát o zachování
bohatství pﬁírody a podporovat obnovu vesnic.
V mnoha pobﬁeÏních oblastech je dosud
hlavní hospodáﬁskou ãinností
rybolov, kter˘ se v‰ak dnes
pot˘ká s mnoha obtíÏemi.
Rybolov je nutné
racionalizovat
a modernizovat, aby
do‰lo k rychlé
restrukturalizaci.
Nové impulsy
k rozvoji mûst
a vesnic závisl˘ch
na rybolovu je tﬁeba
hledat pﬁedev‰ím
v modernizaci lodí, zavádûní nov˘ch
rybolovn˘ch technik, v rozvoji umûlého chovu ryb
a v podpoﬁe produkce jakostních v˘robkÛ.

Aby venkov zÛstal Ïiv˘ a aktivní,
je tﬁeba vhodn˘mi pobídkami
zainteresovat zemûdûlce
na modernizaci v˘roby

Priority na plánovací období let 2000-2006
Jakmile Komise pﬁijme v‰echny programy, budou ke kaÏdému ze stanoven˘ch CílÛ schváleny souhrnné dokumenty. Ty budou obsahovat
hlavní oblasti, jimÏ je urãena pomoc ze strany Spoleãenství. Tyto dokumenty se budou ve velkém mnoÏství distribuovat a zájemci
je najdou také na webové adrese http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm.
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Dal‰í politiky Spoleãenství
ve vztahu k regionÛm

Hlas regionálních a místních úﬁadÛ

K úspû‰nosti regionální politiky pﬁispívají také
ostatní politiky Spoleãenství. Pro ilustraci zde
uvádíme nûkolik pﬁíkladÛ:
Rozvoj venkova – coÏ je jeden z úkolÛ strukturálních fondÛ
mimo oblasti spadající pod Cíl 1 – je financován i ze zdrojÛ
pﬁidûlen˘ch na Spoleãnou zemûdûlskou politiku, jeÏ
pﬁedstavují témûﬁ polovinu rozpoãtu Spoleãenství.
Opatﬁení, která se t˘kají venkovsk˘ch oblastí a zemûdûlství
a která se provádûjí s podporou strukturálních fondÛ, musí
b˘t v souladu se Spoleãnou zemûdûlskou politikou.
Na podporu technologického rozvoje v Evropské unii a tím
na zvy‰ování její konkurenceschopnosti na svûtov˘ch trzích
je urãena politika pro oblast v˘zkumu a v˘voje v Unii.
Touto politikou se ﬁídí také investice do oblastí, na nûÏ se
zamûﬁuje regionální politika. V˘zkum je jedním z prostﬁedkÛ
k urychlení tvorby bohatství v nejménû prosperujících
regionech a k navrácení hospodáﬁsk˘ch aktivit – ov‰em na
nov˘ch základech – do oblastí, které procházejí konverzí.
Pro rozvoj odlehl˘ch oblastí Unie, které ãasto zaostávají
ve v˘voji, má zásadní v˘znam budování moderních
a efektivních transevropsk˘ch sítí (dopravních,
energetick˘ch, telekomunikaãních). Investiãní náklady
na takové sítû jsou vysoké, a proto je nezbytné, aby se
ãlenské státy v programech a projektech, které navrhují,
ﬁídily politikou Spoleãenství pro dopravu, energetiku
a telekomunikace.
Pokud jde o Ïivotní prostﬁedí, nelze o jeho ochranû
a tvorbû uvaÏovat jen z hlediska bezprostﬁedních nákladÛ.
V úvahu je tﬁeba brát také zpÛsob zaji‰Èování nebo
zvy‰ování kvality Ïivota, a to zvlá‰tû v prÛmyslov˘ch
a mûstsk˘ch oblastech. Z hlediska zdraví obyvatelstva
a vytváﬁení pracovních pﬁíleÏitostí platí, Ïe k zaji‰tûní
sociální soudrÏnosti pﬁispívají také opatﬁení t˘kající
se odvozu a zpracování odpadÛ a úpravy vody.

Od roku 1994 mají místní
a regionální úﬁady zastoupení
na úrovni Spoleãenství ve V˘boru
regionÛ. Tím mají moÏnost
pﬁispívat k efektivnímu uplatÀování
V˘bor
politiky Spoleãenství. V˘bor má
regionÛ
222 ãlenÛ, kteﬁí pravidelnû
pﬁedkládají svÛj názor na vedení
regionální politiky Unie
a na sniÏování sociálních a hospodáﬁsk˘ch nerovností.
EVROPSKÁ UNIE

Cíle regionální politiky a cíle
politiky pro ochranu a tvorbu Ïivotního
prostﬁedí se tedy navzájem doplÀují.
Velmi nadûjné vyhlídky z hlediska hospodáﬁského rÛstu,
konkurenceschopnosti, zamûstnanosti a sociální soudrÏnosti
se otvírají s vyuÏíváním a zdokonalováním informaãních
technologií. Cílem iniciativy Spoleãenství, rozvíjené pod
názvem „e-Europe“, je zajistit, aby v‰echny ãlenské státy
a regiony v Unii mohly tûÏit z pﬁínosÛ a v˘hod informaãní
spoleãnosti. Strukturální fondy budou tuto iniciativu
podporovat ve v‰ech oblastech, kde je pﬁístup k nov˘m
technologiím a jejich vyuÏívání zatím nedostaãující nebo
nevyváÏen˘.
Politika Spoleãenství pro oblast ochrany hospodáﬁské
soutûÏe sleduje a omezuje pomoc poskytovanou podnikÛm
z veﬁejn˘ch zdrojÛ, aÈ jde o prostﬁedky jednotliv˘ch
ãlensk˘ch státÛ nebo prostﬁedky ze strukturálních fondÛ.
Ve‰keré operace financované ze strukturálních fondÛ musí
b˘t v souladu s pravidly, jimiÏ se ﬁídí hospodáﬁská soutûÏ.
V rámci své regionální politiky a své politiky na ochranu
hospodáﬁské soutûÏe soustﬁeìuje Spoleãenství pomoc
z veﬁejn˘ch fondÛ do nejménû rozvinut˘ch oblastí.

Mimoto se V˘bor regionÛ na Ïádost Komise a Rady
vyjadﬁuje k rÛzn˘m otázkám z tûchto tematick˘ch
okruhÛ:
• vzdûlávání a mládeÏ;
• kultura;
• zdraví obyvatelstva;
• transevropské dopravní, telekomunikaãní
a energetické sítû;
• politika zamûstnanosti;
• sociální politika;
• ochrana a tvorba Ïivotního prostﬁedí;
• profesní pﬁíprava;
• doprava.

http://www.cor.eu.int

Úvûry od Evropské investiãní banky

Evropská
investiãní
banka
Úkolem Evropské investiãní banky je pﬁispívat
k integraci, vyváÏenému rozvoji a upevÀování
hospodáﬁské a sociální soudrÏnosti v Unii. Její úvûry
se pouÏívají na zlep‰ování transevropsk˘ch dopravních
a energetick˘ch sítí, na podporu dynamického rozvoje
firem, na ochranu a tvorbu Ïivotního prostﬁedí,
na zvy‰ování kvality Ïivota ve mûstech a na ‰íﬁení
znalostí a podporu inovací. Úvûry na regionální rozvoj
a na zmírÀování rozdílÛ dosáhly v roce 1999 ãástky
17 miliard €.
Na budování informaãní spoleãnosti, na v˘zkum
a v˘voj, inovace, zvy‰ování konkurenceschopnosti
a rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ jsou urãeny zvlá‰tní úvûry
v rámci iniciativy „Innovation 2000“. Pro tuto iniciativu
se na léta 2000-2003 pﬁedpokládá financování ve v˘‰i
12 aÏ 15 miliard €.
Úvûry, které od Evropské investiãní banky od roku
1990 ãerpají zemû stﬁední a v˘chodní Evropy, jsou
smûrovány pﬁedev‰ím do roz‰iﬁování a modernizace
komunikaãní infrastruktury (Ïelezniãní a silniãní spoje,
pﬁístavy, leti‰tû a ﬁízení letového provozu, pevné
i mobilní telefonní linky, atd.). Do strategie banky
je také zaﬁazena podpora pﬁím˘ch investic v zemích
stﬁední a v˘chodní Evropy (pﬁedev‰ím v partnerství
s firmami z Unie), ochrana pﬁírodního prostﬁedí
a zvy‰ování kvality Ïivota ve mûstech. V roce 1999
poskytla Evropská investiãní banka úvûry v celkové v˘‰i
2,4 miliardy €.

http://www.eib.org
http://europa.eu.int
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A ãeho jiÏ bylo v rámci regionální
politiky dosaÏeno?
Nedávné zprávy o sociální a ekonomické situaci a o rozvoji
regionÛ v Unii ukazují, Ïe strukturální fondy a Kohezní fond
jiÏ podstatnou mûrou pﬁispûly ke sniÏování regionálních
rozdílÛ.
Ve sniÏování rozdílÛ v prÛmûrn˘ch pﬁíjmech na jednoho
obyvatele mezi regiony – a je‰tû více mezi státy – bylo
v letech 1987-1997 dosaÏeno povzbudiv˘ch v˘sledkÛ.
V nejchud‰ích regionech, kde Ïije 10 % obyvatel Unie,
vzrostl HDP na jednoho obyvatele z 54,2 % prÛmûru EU
v roce 1987 na 61,1 % v roce 1997 (viz tabulka). Na úrovni
ãlensk˘ch státÛ je konverze je‰tû v˘raznûj‰í: v ãlensk˘ch
státech s nejniÏ‰í prosperitou (¤ecko, Portugalsko, Irsko
a ·panûlsko) vzrostla prÛmûrná hodnota HDP na jednoho
obyvatele ze 67,6 % v roce 1988 na 78,8 % v roce 1998.
Tento pokrok je‰tû více oceníme, vezmeme-li v úvahu,
Ïe jde o srovnání s dynamick˘mi regiony s pﬁirozenû
rychlej‰ím rÛstem.
K tûmto uspokojiv˘m v˘sledkÛm pﬁispûla podstatnou mûrou
právû Unie. Nûkteré studie ukazují, Ïe pokrok v ménû
rozvinut˘ch regionech byl z valné ãásti stimulován procesem
evropské hospodáﬁské integrace a prací strukturálních
fondÛ.
Pﬁíspûvek fondÛ Unie k rÛstu v letech 1989-1999
v regionech spadajících pod Cíl 1 dosahoval 1/2 % roãnû,
pﬁiãemÏ kumulativní efekt zv˘‰il HDP v ¤ecku, Irsku
a Portugalsku pﬁibliÏnû o 10 % a ve ·panûlsku o více neÏ
4 %. Jin˘mi slovy, hospodáﬁská konvergence v tûchto zemích
by nejménû z jedné tﬁetiny vÛbec nenastala, kdyby
se na ní nepodílely strukturální fondy. Konkrétní odhady
hovoﬁí o tom, Ïe v letech 1989-99 bylo v regionech, kam
smûﬁovala pomoc ze strukturálních fondÛ, zachováno nebo
novû vytvoﬁeno pﬁibliÏnû 2,2 milionÛ pracovních míst.

Hrub˘ domácí produkt v regionech s nejniÏ‰í
prosperitou, kde Ïije 10 % obyvatel Unie

1988

HDP

1998

HDP

Guadeloupe (F)

37,0

Ipeiros (EL)

41,8

Madeira (P)

39,9

La Réunion (F)

50,0

Açores (P)

40,8

Extremadura (E)

50,2

La Réunion (F)

43,0

Açores (P)

52,0

Ipeiros (EL)

43,5

Guadeloupe (F)

52,4

Voreio Aigaio (EL)

44,5

Dykiti Ellada (EL)

52,6

Centro (P)

46,3

Peloponnisos (EL)

52,7

Dykiti Ellada (EL)

48,2

Guyane (F)

53,4

Guyane (F)

49,4

Anatoliki Makedonia,

55,4

Thraki (EL)
Extremadura (E)

49,8

Ionia Nisia (EL)

55,7

Martinique (F)

51,0

Thessalia (EL)

57,4

Norte (P)

51,4

Madeira (P)

57,5

Anatoliki Makedonia,

52,2

Andalucía (E)

57,9

Thessalia (EL)

53,8

Martinique (F)

59,8

Ionia Nisia (EL)

54,6

Dykiti Makedonia (EL)

59,9

Andalucía (E)

55,9

Calabria (I)

60,7

Calabria (I)

56,5

Voreio Aigaio (EL)

60,8

Kriti (EL)

57,3

Chemnitz (D)

63,2

Galicia (E)

57,9

Campania (I)

64,0

Alentejo (P)

57,9

Dessau (D)

64,2

Hospodáﬁsk˘ pokrok nejménû prosperujících regionÛ je sice
ve stﬁednûdobém pohledu pozoruhodn˘, av‰ak propast mezi
nejbohat‰ími a nejchud‰ími je dosud hluboká a její pﬁeklenutí
bude trvat je‰tû velmi dlouho.

a stálé profesní pﬁípravû, o kvalitu Ïivotního prostﬁedí.
Strukturální fondy a Kohezní fond pomáhají tuto
nerovnováhu sniÏovat a vytváﬁet pﬁíznivé podmínky
pro rÛst.

I kdyÏ v poslední dobû bylo zaznamenáno urãité zlep‰ení,
nezamûstnanost zÛstává závaÏn˘m problémem. V nejvíce
postiÏen˘ch oblastech vzrostla míra nezamûstnanosti
z 20 % v roce 1987 na 24 % v roce 1997, pﬁestoÏe
ve 25 nejrozvinutûj‰ích regionech se její hodnota ustálila
na úrovni kolem 4 %. Ve 25 nejpostiÏenûj‰ích regionech
bylo 60 % nezamûstnan˘ch dlouhodobû bez práce,
nezamûstnanost mládeÏe dosahovala 47 % a z Ïen
v produktivním vûku jich mûlo práci pouze 30 %.

Úspûchy regionální politiky v‰ak nemÛÏeme hodnotit pouze
podle statistick˘ch ãísel. Celounijní rozsah nûkter˘ch
opatﬁení (iniciativy Spoleãenství), partnerství mezi rÛzn˘mi
zainteresovan˘mi stranami, pozornost vûnovaná
problematice Ïivotního prostﬁedí a rovnosti pﬁíleÏitostí,
rozsah spolupráce, budování sítí, v˘mûna zku‰eností,
experimentování s nov˘mi pﬁístupy k rozvoji (inovaãní
ãinnost), to v‰e jsou nové hodnoty, které regionÛm
pomáhají nadále postupovat vpﬁed a plnû vyuÏívat vlastního
potenciálu.

V budování základní infrastruktury bylo sice dosaÏeno
znaãného pokroku, ale v ﬁadû jin˘ch oblastí nadále pﬁetrvává
znaãná nerovnováha. Jde pﬁedev‰ím o v˘zkum
a technologick˘ pokrok, o moÏnosti získání kvalifikace,
o rozvoj informaãní spoleãnosti, o pﬁíleÏitosti ke vzdûlávání

Míra nezamûstnanosti podle ãlensk˘ch státÛ a nejvíce postiÏen˘ch regionÛ (duben 1999)
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Právo obãanÛ na informace

Naﬁízení a pokyny

âástka 213 miliard € procházející strukturálními fondy
a Kohezním fondem se ãerpá z daní placen˘ch obãany Unie.
Stejnû jako je tomu pﬁi plném financování z veﬁejn˘ch
prostﬁedkÛ, snaÏí se Unie spravovat prostﬁedky, za které
je odpovûdná, s co nejvût‰í efektivností, prÛhledností
a nestranností.

Zaji‰Èování informací pro potenciální pﬁíjemce pomoci
a pro obãany je velmi specializovan˘m úkolem, kter˘
se musí peãlivû pﬁipravovat a kter˘ je tﬁeba sledovat
ve v‰ech fázích programÛ vyuÏívajících strukturálních fondÛ.
Proto Komise Ïádá ãlenské státy, aby vypracovávaly
a realizovaly víceleté plány a ne pouze jednorázová opatﬁení.

• Naﬁízení Rady (ES) ã. 1260/1999 ze dne 21. ãervna 1999 o obecn˘ch ustanoveních
o strukturálních fondech

Vzhledem k objemu rozpoãtu strukturálních fondÛ
se Evropská komise snaÏí neponechávat právo obãanÛ
na informace náhodû. Komise ve shodû s ãlensk˘mi státy
stanovila ﬁadu kritérií, jejichÏ plnûní má zajistit
transparentnost mechanismÛ, jimiÏ jsou prostﬁedky
rozdûlovány, a informovanost obãanÛ o vyuÏití tûchto
prostﬁedkÛ.

KaÏd˘ komunikaãní plán by mûl manaÏerÛm programÛ
vytváﬁet podmínky, za nichÏ budou moci informovat
potenciální navrhovatele programÛ o finanãních
prostﬁedcích, které jsou k dispozici a o zpÛsobech, jak
je získat. K tomu lze vyuÏít ve‰ker˘ch dostupn˘ch médií
– mÛÏe jít jak o tradiãní metody (broÏury, letáky, rozhlasové
spoty, televizní programy atd.), tak o nejmodernûj‰í
technické prostﬁedky (internet, CD-ROM).

• Naﬁízení Komise (ES) ã. 1159/2000 ze dne 30. kvûtna 2000 o informaãních

Kritéria, která mají plnit veﬁejné instituce
odpovídající za strukturální pomoc, byla
stanovena v evropské legislativû, která platí
v celé Unii. Evropská komise ãiní v‰e
potﬁebné, aby ãinnost fondÛ byla
v souladu s tûmito evropsk˘mi
„zákony“.

• Naﬁízení Komise (ES) ã. 1685/2000 ze dne 28. ãervence 2000, kter˘m se stanoví
detailní pravidla pro provádûní Naﬁízení Rady (ES) ã. 1260/1999 v jeho ãásti t˘kající
se vhodnosti zaﬁazení konkrétních v˘dajÛ mezi operace spolufinancované
ze strukturálních fondÛ

a propagaãních opatﬁeních, která mají ãlenské státy provádût v souvislosti
s podporou ze strany strukturálních fondÛ
• Naﬁízení (ES) Evropského parlamentu a Rady ã. 1783/1999 ze dne 12. ãervence
1999 o Evropském fondu pro regionální rozvoj
• Naﬁízení (ES) Evropského parlamentu a Rady ã. 1784/1999 ze dne 12. ãervence
1999 o Evropském sociálním fondu
• Naﬁízení Rady (ES) ã. 1257/1999 ze dne 17. kvûtna 1999 o podpoﬁe rozvoje venkova
z Evropského zemûdûlského podpÛrného a záruãního fondu (EAGGF) ve znûní
pozdûj‰ích zmûn a doplÀkÛ
• Naﬁízení Rady (ES) ã. 1263/1999 ze dne 21. ãervna 1999 o Finanãním instrumentu
pro ﬁízení rybolovu
• Naﬁízení Rady (ES) ã. 1164/1994 ze dne 16. kvûtna 1994 o zﬁízení Fondu soudrÏnosti
• Naﬁízení Rady (ES) ã. 1264/1999 ze dne 21. ãervna 1999, kter˘ se mûní Naﬁízení
(ES) ã. 1164/1994 o zﬁízení Fondu soudrÏnosti
• Naﬁízení Rady (ES) ã. 1265/1999 ze dne 21. ãervna 1999, kter˘m se doplÀuje
Pﬁíloha II k Naﬁízení (ES) ã. 1164/1994 o zﬁízení Fondu soudrÏnosti
• Naﬁízení Rady (ES) ã. 1267/1999 ze dne 21. ãervna 1999 o zﬁízení Nástroje
pﬁedvstupních strukturálních politik (ISPA)

• V‰eobecné pokyny: Sdûlení Komise zveﬁejnûné v Úﬁedním vûstníku ES (C 267 ze dne
22. záﬁí 1999)
• Pokyny Interreg III: Sdûlení Komise zveﬁejnûné v Úﬁedním vûstníku ES (C 143 ze dne
23. kvûtna 2000)
• Pokyny Urban II: Sdûlení Komise zveﬁejnûné v Úﬁedním vûstníku ES (C 141 ze dne
19. kvûtna 2000)
• Pokyny Equal: Sdûlení Komise zveﬁejnûné v Úﬁedním vûstníku ES (C 127 ze dne
5. kvûtna 2000)
• Pokyny Leader+: Sdûlení Komise zveﬁejnûné v Úﬁedním vûstníku ES (C 139 ze dne
18. kvûtna 2000)
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Pﬁíklady projektÛ z ãlensk˘ch státÛ EU
Velká Británie

·védsko
Internetové domy v mûstech a vesnicích v Blekinge

Pﬁíprava cesty k zamûstnanosti
My‰lenka projektu „Cesty k integraci“ vznikla v Liverpoolu
jako reakce na váÏné a trvalé obtíÏe mnoha obyvatel
pﬁi hledání práce v prostﬁedí, jeÏ zabraÀuje osobnímu
i spoleãenskému rozvoji. „Cesty“ mají pomoci vylouãen˘m
jedincÛm a komunitám najít nástroje, které by rozvíjely nové
pracovní pﬁíleÏitosti a vytváﬁely jistoty v oblastech,
ve kter˘ch tito lidé Ïijí.
Obyvatelé mûsta Liverpool jsou známi sv˘m dÛvtipem,
odvahou a vynalézavostí. Pﬁíkladem mÛÏe b˘t oblast
dopravy. Mûsto jako první na svûtû zavedlo osobní pﬁepravu
ve vlacích, mûlo první podvodní Ïelezniãní tunel, první
elektrické vlaky, první osobní vrtulníkovou pﬁepravu a první
tramvaje v Evropû. Podobn˘ seznam existuje i v medicínû:
první zaznamenané pouÏití rentgenov˘ch paprskÛ pﬁi
lékaﬁské diagnóze, nejstar‰í ‰kola tropické medicíny,
nejstar‰í veterináﬁská ‰kola, první specializovaná
dûtská nemocnice, atd. Oblasti, ve kter˘ch
mûsto tradiãnû vynikalo, jako
technické inovace a komunikace,
obchod a podnikání, sport i zábava,
znaãnû pﬁispûly ke známosti
a prosperitû Liverpoolu.

Pﬁesto je realita
souãasného
Liverpoolu velmi
drsná, neboÈ mûsto
ve svém
ekonomickém v˘konu
zaostává za ostatními regiony
Velké Británie s vysokou mírou
nezamûstnanosti, nedostatkem pﬁíleÏitostí, emigrací
obyvatelstva, nízkou úrovní bydlení a rostoucím
nedostatkem sociální soudrÏnosti. Cílem projektu „Cesty
k integraci“ je rozvoj pomoci z vlastních zdrojÛ v obcích
a ãtvrtích oblasti Merseyside, kdy sami místní obyvatelé
identifikují základní pﬁíãiny vlastních obtíÏí a navrhují vlastní
cesty ke vzdûlání, ‰kolení a zamûstnání.
Celkem existuje v projektu „Cesty“ 38 oblastí – v‰ech
místních ãtvrtí a obcí, jeÏ byly vyznaãeny napﬁíã pûti okresy;
zahrnují polovinu Liverpoolu a pÛl milionu obyvatel.
Nezamûstnanost se zde pohybuje v rozmezí 30-40 %
a kvalita Ïivota je zde velmi nízká. Pﬁíkladem takové oblasti
je Kirkby, kde funguje Knowsleyho centrum her a volného
ãasu. Toto centrum nabízí celou ‰kálu sluÏeb, které
kombinují v˘chovu a v˘cvik se zaji‰tûním sluÏeb a místním
spoleãensk˘m rozvojem, a to zpÛsobem typick˘m pro

projekt „Cesty“. Mezi jin˘mi je napﬁ. k dispozici zaﬁízení pro
péãi o dûti v jeslích a ‰kolce, které jiÏ kompletnû hospodaﬁí
na základû samofinancování. To umoÏÀuje matkám sehnat
práci nebo podstoupit v˘cvik a rekvalifikaãní kurzy. Jako
základní kámen rekvalifikace probíhá v jeslích a ‰kolce
zároveÀ akreditovan˘ odborn˘ v˘cvikov˘ kurs pro
pracovníky v zaﬁízeních pro dûti, kter˘ jim zaji‰Èuje
zku‰enosti a poskytuje dÛvûru k získání vy‰‰í kvalifikace.
Snahou ostatních aktivit Centra je podporovat místní
a spoleãenské aktivity: Centrum volného ãasu získává dary
v podobû naturálií od místních podnikatelÛ, jako napﬁ.
nábytek a ostatní vybavení, které místní skupiny
spoleãenského rozvoje mohou pouÏít k vykonávání sv˘ch
aktivit. Dva veãery v t˘dnu se v Centru schází 200 místních
mlad˘ch lidí, kteﬁí sem pﬁicházejí za sportem, odpoãinkem
a studiem. Vybudování a roz‰íﬁení tzv.“Knihovny hraãek“
v rámci Knowsleyho centra nabízí mal˘m dûtem mnohem
pestﬁej‰í a hodnotnûj‰í pﬁíleÏitosti ke hraní.

Jin˘m pﬁíkladem je „Obchod pﬁíleÏitostí Dingle“ v ãtvrti
Toxteth, coÏ je víceúãelové centrum pro podnikání, ‰kolení,
hledání práce a poradenství. Po schválení renovaãních prací
v roce 1994, projekty z roku 1995 poskytly prostﬁedky
na vytvoﬁení kanceláﬁí, poãítaãové vybavení, zamûstnance
a krytí operaãních nákladÛ na vybudování centra pro hledání
práce, odborn˘ v˘cvik, rozvoj podnikání a podporu mal˘ch
a stﬁedních podnikÛ v jednom „obchodû“.
Celkové náklady na projekt ãinily 272 mil. €, na které EU
pﬁispûla ãástkou 125 mil. €.

Hlavním cílem projektu, kter˘ byl realizován v okrese
Blekinge ve ·védsku, bylo umoÏnit obyvatelÛm mal˘ch mûst
a obcí pﬁístup k rÛzn˘m informaãním sluÏbám. Do dne‰ního
dne bylo postaveno 10 internetov˘ch domÛ, ve kter˘ch mají
místní obyvatelé pﬁístup k e-mailu, internetu a ke kursÛm
zamûﬁen˘m na informaãní technologie.
KaÏd˘ z domÛ byl „‰it˘ na míru“ potﬁebám daného mûsta
ãi obce, ale v‰em je spoleãn˘ jeden cíl - zlep‰ení úrovnû
sociálních a obchodních sluÏeb poskytovan˘ch obyvatelÛm
dané oblasti. Navíc se projekt snaÏí o vyrovnání rozdílu
v poskytování informaãních sluÏeb mezi venkovsk˘mi
oblastmi a velkomûsty.
Internetov˘ dÛm v Hallabro je dobr˘m pﬁíkladem centra
informaãních technologií postaveného v rámci tohoto
projektu. Obec Hallabro leÏí 25 km severnû od mûsta
Ronneby a má asi 300 obyvatel. V okruhu 5 kilometrÛ
se nacházejí dal‰í tﬁi podobnû velké vesnice. Internetov˘
dÛm v Hallabro je urãen tûmto ãtyﬁem obcím a jako IT
platforma zaji‰Èuje podnikÛm a ‰iroké veﬁejnosti pﬁístup
k informaãním technologiím. V rámci tûchto sluÏeb existuje
nabídka v˘cvikov˘ch kursÛ jak pro zaãáteãníky, tak pro
zájemce o rozvíjení sv˘ch dovedností.

Vytvoﬁení internetového domu v Hallabro pochází
z projektu místních asociací v‰ech ãtyﬁ obcí s cílem
vytvoﬁení nov˘ch, ale i rozvoje stávajících podnikÛ
v místních komunitách. Dosud byl vytvoﬁen jeden nov˘
podnik a mnoho dal‰ích nov˘ch projektÛ se pﬁipravuje.
Areál internetového domu je vyuÏíván pro dal‰í projekty
urãené pro spolupráci s místními podniky. Hlavním cílem
projektu je právû zlep‰ení úrovnû místních sluÏeb a turistiky.
Pﬁíjmy z v˘cvikov˘ch kursÛ nebyly dostateãné k pokrytí
celkov˘ch nákladÛ internetového domu, a proto je
financování v‰ech deseti internetov˘ch domÛ ãásteãnû kryto
pﬁíspûvky Evropské unie, Ministerstva prÛmyslu,
zamûstnanosti a komunikace, Okresního úﬁadu v Blekinge,
spoleãností SUN Microsystems AB, Vysokou ‰kolou SOCIT
a samotn˘ch internetov˘ch domÛ.
Celkové náklady na projekt ãinily 1,6 mil. €, na které EU
pﬁispûla ãástkou 604 000 €.
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Itálie

Irsko
PﬁíleÏitosti „druhé ‰ance“ pro nezamûstnané

Dûtské mûsteãko – svût pro zítﬁek
Investice do dûtí znamenají investice do budoucnosti. Stejnû
tak mladí lidé, kteﬁí nemají pﬁístup k zajímav˘m aktivitám,
ãasto konãí u drobné kriminální ãinnosti a jejich potenciál
není vyuÏit. Tak se zaãíná bludn˘ kruh. To byl pﬁípad mûsta
Cosenza, kde se rozhodli napravit situaci vybudováním
tzv. „Dûtského mûsteãka“ - neboli „ Cittá dei Ragazzi“.
„Dûtské mûsteãko“ bude nejen zaji‰Èovat mlad˘m lidem
ze dvou ãtvrtí vzdûlávací a rekreaãní aktivity, ale bude
podporovat i rozvoj vztahÛ mezi rÛzn˘mi komunitami
ve mûstû.
Mûsteãko se tak stane pro dûti bezpeãn˘m místem k hraní
a uãení. Bude situováno v parku mezi dvûmi periferními
mûstsk˘mi ãtvrtûmi, kde je k dispozici jen málo sociálních
sluÏeb. Celkovû bude zahrnovat tﬁináct nov˘ch budov, které
vytvoﬁí 28 000 m2 pro poskytování sluÏeb mlad˘m lidem.

Do budování mûsteãka se zapojilo nûkolik skupin místního
obyvatelstva. Dûti samotné – ve ‰kolách a zájmov˘ch
skupinách – byly zapojeny pﬁi navrhování a ﬁízení rozvoje
mûsteãka. Vzhledem k tomu, Ïe se na projektu podílejí obû
komunity, které budou mûsteãko vyuÏívat, je cílem
i spﬁátelení dûtí z obou ãtvrtí a aby se tyto vztahy ãasem
prohlubovaly. Na aktivitách mûsteãka se podílejí i skupiny
star‰ích obãanÛ, aby se zamezilo efektu „gheta mlad˘ch“.
Vzdûlávací aktivity bude ãásteãnû zaji‰Èovat místní universita
(University of Calabria).
V souãasnosti funguje i dûtská knihovna, která má jiÏ
2 800 ãlenÛ. Tato knihovna bude napojena na mûsteãko.

Dûtské mûsteãko, které zlep‰í kvalitu jak sociálního, tak
Ïivotního prostﬁedí v této ãásti mûsta, bude konstruováno
jako bûÏné mûsto s hlavní tﬁídou, radnicí a mnoÏstvím
rekreaãních, vzdûlávacích i restauraãních zaﬁízení.

Finsko
Znovuzrození skláﬁské vesnice
Nuutajärvi Glass je nejstar‰í fungující sklárna ve Finsku,
ale je‰tû nedávno hrozilo, Ïe v˘roba bude omezena ãi úplnû
zastavena. V souãasnosti je v˘roba dokonce více
diversifikována neÏ kdy pﬁedtím a má ve vesnici 12 nov˘ch
závodÛ.
Sklárna Nuutajärvi je ve Finsku naprosto unikátním
fenoménem, neboÈ vyrábí sklo jiÏ pﬁes 200 let. Tovární
budovy a zaﬁízení mají kulturní a historickou hodnotu
a vût‰ina z budov je zachována. V roce 1995 bylo v továrnû
zamûstnáno asi 50 lidí vyrábûjících umûlecké sklo. Plán

omezení v˘roby, o kter˘ usiloval souãasn˘ vlastník, firma
Hackman Designor Oy Ab, by znamenal zánik celé vesnice
Nuutajärvi.
Pomoc EU byla impulsem, kter˘ firmu Hackman Designor
pﬁesvûdãil. V polovinû 90. let se firma rozhodla zaãít
s projektem vybudování centra umûleckého skla pro turisty,
které bylo dokonãeno na konci roku 1997. V prÛbûhu
projektu byly z opu‰tûn˘ch továrních hal vytvoﬁeny v˘robní
a prodejní prostory pro umûlce a ﬁemeslníky. Kavárna
je ﬁízena samostatnou firmou, která se stará rovnûÏ
o ubytování. Osm pÛvodních kanceláﬁí bylo zrenovováno
a dnes mají kapacitu dvaceti lÛÏek. V rámci sekce malého
podnikání zde nyní funguje 12 podnikÛ, které zamûstnávají
25 lidí.
Poptávka po umûleckém skle se od poloviny 90. let v˘raznû
zv˘‰ila a skláﬁská vesnice Nuutajärvi úspû‰nû zabránila tomu,
aby se z ní stalo zaprá‰ené museum. Nyní firma Hackman
Designor Oy Ab Nuutajärvi Glass zamûstnává pﬁibliÏnû
80 lidí. Poãet náv‰tûvníkÛ skláﬁské vesnice se zv˘‰il o desítky
tisíc. Dnes nav‰tûvuje Nuutajärvi pﬁes 100 000 turistÛ roãnû
a cílem je zv˘‰it jejich poãet alespoÀ na 200 000.
Celkové náklady na projekt ãinily 488 845 €, na které
Evropská unie pﬁispûla ãástkou 114 368 €.

Program pﬁíleÏitostí odborného v˘cviku a vzdûlání (VTOS,
Vocational Training Opportunities Scheme) nabízí trvalou
podporu a individuální pﬁístup pro nedostateãnû
kvalifikované obãany, kteﬁí trpí dlouhodobou
nezamûstnaností. Tento program se osvûdãil v pilotních
projektech, a proto byl roz‰íﬁen do ostatních oblastí v zemi.
Anna Carlin skonãila ‰kolní docházku v 15 letech bez
kvalifikace a poté pracovala nejdﬁíve jako mechaniãka
a pozdûji jako písaﬁka. Ve sv˘ch dvaceti pûti letech se jako
vdaná Ïena se tﬁemi dûtmi ocitla v obtíÏné situaci poté,
co byl její manÏel propu‰tûn pro nadbyteãnost. Jednoho dne
objevila inzerát na program vzdûlávání dospûl˘ch VTOS,
kter˘ nabízel pﬁíleÏitost ke zlep‰ení kvality Ïivota její rodiny.
Po dvou letech absolvování programu sloÏila Anna
závûreãné zkou‰ky stﬁedo‰kolského vzdûlání s v˘born˘mi
v˘sledky. „Pokraãovala jsem dál na Cavan College, instituci
pro dal‰í vzdûlávání, abych dosáhla postavení úãetního
technika – opût s pomocí programu VTOS. V souãasné
dobû pracuji a zároveÀ usiluji o získání kvalifikace jako
úãetní. Po jejím získání budu mít jiÏ urãité postavení a bude
mi jen 40. SvÛj pﬁíbûh vyprávím proto, abych v‰echny, kteﬁí
sní o zmûnû svého Ïivota s pomocí akademického vzdûlání,
ujistila, Ïe je to moÏné.“
Program VTOS znamená pﬁíleÏitost „druhé ‰ance“
odborného vzdûlání a v˘cviku, která byla zavedena jako
reakce na velmi nízkou úroveÀ odborné a vzdûlanostní
kvalifikace dlouhodobû nezamûstnan˘ch v Irsku. Témûﬁ
80 % lidí v tomto seznamu nemá doklad o závûreãn˘ch
zkou‰kách, coÏ je základní pﬁedpoklad pro v˘kon vût‰iny
povolání. Program VTOS usiluje o podporu sociální
integrace nezamûstnan˘ch a jejich rodin tím, Ïe poskytuje
celostátní kvalifikace, které umoÏÀují opûtovn˘ vstup na trh
práce. Dal‰ím dÛleÏit˘m aspektem programu VTOS je
zvy‰ování sebedÛvûry úãastníkÛ programu v dal‰ích
ãinnostech, ze kter˘ch je vût‰ina nezamûstnan˘ch fakticky
vylouãena.
Program, kter˘ byl pÛvodnû znám po názvem Schéma
pﬁíleÏitostí vzdûlávání (EOS), zaãal fungovat v roce 1986 bez
pﬁíspûvkÛ EU a staral se jen o 40 studentÛ. Program byl
pﬁínosn˘ v tom, Ïe jako první umoÏÀoval nezamûstnan˘m
návrat k dennímu vzdûlání, aniÏ by jim odebíral moÏnost
pobírat podporu v nezamûstnanosti a dal‰í v˘hody. V roce
1989 obdrÏel EOS pﬁíspûvky z Evropského sociálního fondu
a zmûnil název na VTOS. S touto finanãní pomocí bylo
moÏno roz‰íﬁit program do 12 Center odborného vzdûlání
a pﬁijmout 289 studentÛ.

Dnes program VTOS nabízí 5 000 míst roãnû v 94 centrech
v celé zemi. Centra se snaÏí vytváﬁet nabídku, která
by odpovídala individuálním potﬁebám studentÛ. Kursy
mohou trvat maximálnû 2 roky denního studia, ale lidé
s minimálním vzdûláním se mohou programu úãastnit
aÏ 3 roky. Úãastníci programu musí b˘t star‰í neÏ 21 let
a musí pobírat podporu v nezamûstnanosti minimálnû
6 mûsícÛ. Úãastníky mohou b˘t i lidé, kteﬁí pobírají
rodiãovsk˘ pﬁíspûvek v rodinách s jedním rodiãem, dále lidé
pobírající invalidní pﬁíspûvky a Ïeny v domácnosti. Kursy
jsou zdarma a úãastníci obdrÏí pﬁíspûvek na v˘cvik ve v˘‰i
pﬁíslu‰n˘ch sociálních dávek. Vedle toho jsou poskytovány
pﬁíspûvky na dopravu a stravování, stejnû jako jsou hrazeny
knihy a uãební materiály.
Nabídka kursÛ sahá od úrovní zaãáteãníkÛ aÏ po kursy
informaãních technologií probíhajících ve spolupráci
s firmami jako Microsoft, IBM nebo Dell. V nabídce jsou
také vy‰‰í odborné kursy s udûlením certifikátu Národní
rady pro odborn˘ v˘cvik v mnoha oborech studia, jako napﬁ.
podnikání, umûní, ﬁemeslo a návrháﬁství, péãe o dûti,
komunikace a média, grafika/návrháﬁství, vyuÏití volného
ãasu a rekreace.
Z absolventÛ v létû 1999, kteﬁí dokonãili jednolet˘ nebo
dvoulet˘ kurs, jich 79 % dosáhlo postupu v kariéﬁe.
Celkové náklady na projekt ãinily 195,4 mil. €, na které EU
pﬁispûla ãástkou 65,13 mil. €.
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Portugalsko

Lucembursko
Laboratoﬁ Evropy

~
Guimaraes:
obnova stﬁedovûkého centra
~
Portugalci sice povaÏují mûsto Guimaraes
za kolébku
národa, ale jeho stﬁedovûké centrum v prÛbûhu 70. let
znaãnû zchátralo. V roce 1993 byl zahájen projekt renovace
budov s cílem povzbudit obyvatele a drobné podnikatele,
aby neopou‰tûli centrum mûsta. V rámci tohoto projektu
byly obnoveny stﬁedovûké budovy a byly provedeny práce
v ulicích a na veﬁejn˘ch prostranstvích.

Projekt obnovy si získal mezinárodní uznání a vyhrál mnoho
cen, vãetnû ceny „Europa Nostra“ v roce 1993 a ceny „Real
Fundación de Toledo“ v roce 1996.
Celkové náklady na projekt ãinily 3,3 mil. €, na které EU
pﬁispûla ãástkou 2,5 mil. €.

~
Do dne‰ního dne
bylo obnoveno pﬁes 250 budov a centrum
mûsta Guimaraes se opût stalo turistickou atrakcí, coÏ
podporuje rozvoj dal‰ích aktivit. V roce 1999 nav‰tívilo
mûstské turistické informaãní centrum více neÏ 30 tisíc
lidí.

Nizozemsko
Plánování parku sjednotilo spoleãnost
Je mnohem snaz‰í provést urbanistická vylep‰ení, pokud
je do tohoto procesu zapojeno i místní obyvatelstvo.
Po desetiletí docházelo ke zmûnám a zlep‰ením v samém
centru Haagu – v Schilderswijku. Navzdory tomu na tom
obyvatelé nejsou o mnoho lépe. Více neÏ polovina z nich
je závislá na sociálním zabezpeãení a asi dvû tﬁetiny lidí
hledajících práci nemá kvalifikaci. Kvalita Ïivota je zde
celkovû velmi nízká. Napﬁ. oblast Vermeerveld byla velmi
zanedban˘m a nepﬁitaÏliv˘m voln˘m prostranstvím
s vysokou úrovní kriminality, a proto ji mnoho lidí
povaÏovalo za nebezpeãnou.

Místní obyvatelé nebyli se stávající situací spokojeni, a proto
s pomocí finanãních prostﬁedkÛ z fondu URBAN spojili své
síly a promûnili Vermeerveld ve skuteãn˘ park. Projekt vnesl
ãerstv˘ vzduch do celého okolí. Nov˘ park je dnes centrem
pro místní spoleãenské události a obyvatelé jej vyuÏívají
ke sportovním aktivitám. Celkovû do‰lo k poklesu
vandalismu a kriminality v této oblasti a dûti tak mají
bezpeãné místo na hraní.
Projekt pﬁi realizaci zohledÀoval hlediska rÛzn˘ch zájmov˘ch
skupin, aby nedo‰lo ke konfliktÛm. Po rozsáhl˘ch
konzultacích dotáhli obyvatelé projekt do konce a navrhli
plány nového rozvrÏení parku. ZaloÏili nadaci „Hﬁi‰tû
Vermeerpark“, která ve spolupráci s místními úﬁady
vytvoﬁila Komisi pro správu parku.
Pﬁíli‰ ãasto jsou nové parky vyuÏívány veﬁejností jen
po krátkou dobu, neÏ se do nûj navrátí kriminalita.
K zachování tohoto hodnotného prostoru pro voln˘ ãas
a udrÏení bezpeãí parku bylo vytvoﬁeno dvanáct nov˘ch
pracovních míst (napﬁ. hlídaã hﬁi‰È a instruktor her).

Vytvoﬁit ze tﬁech slep˘ch uliãek kﬁiÏovatku pﬁes tﬁi hranice –
to je úkol, kter˘ ﬁe‰ilo Evropské centrum regionálního
rozvoje (EDC) v b˘valé oceláﬁské oblasti a kter˘ se stal
zatûÏkávací zkou‰kou pro evropskou v˘stavbu v samém
srdci Lucemburska.
Krajina s vysoko se tyãícími pecemi a prázdn˘mi budovami,
která postrádala jiÏ témûﬁ v‰echny pﬁíznaky prÛmyslového
Ïivota, jeÏ za sebou zanechal kontaminovanou pÛdu a tisíce
lidí bez práce - tak vypadal pohled, kter˘ vítal náv‰tûvníky
v údolí Chiers v pﬁíhraniãní pánvi mezi Longwy, Athus
a Rodange (Francie – Belgie – Lucembursko) na poãátku
80. let. V roce 1985 tyto tﬁi zemû podepsaly spoleãnou
deklaraci o vytvoﬁení Evropského centra regionálního
rozvoje a pﬁedloÏily spoleãnou Ïádost o finanãní pomoc
z evropsk˘ch fondÛ. Cílem programu byl opûtovn˘ rozvoj
„parku mezinárodních aktivit“ (international activities park IAP) v opu‰tûné prÛmyslové zónû. K podpoﬁe nov˘ch
podnikatelsk˘ch aktivit v této oblasti byl vytvoﬁen systém
harmonizované investiãní pomoci nad úroveÀ obvyklou
v EU. K zaji‰tûní hladkého fungování programu byla zﬁízena
struktura spoleãného managementu, kter˘ zohledÀuje rÛzné
administrativní, právní a daÀové systémy v jednotliv˘ch
zemích.
Velká ãást projektu zahrnovala zpﬁístupnûní oblasti:
na lucemburské stranû je nová tﬁída Avenue de l’Europe
napojena mimoúrovÀovou kﬁiÏovatkou na silnici Pétange
a stﬁídavû spojena s jiÏní silniãní sítí, která konãí v Hellange,
eventuálnû bude roz‰íﬁena aÏ do Sarre. To ilustruje v˘hodné
umístûní Evropského centra regionálního rozvoje
v hospodáﬁském srdci Evropského spoleãenství. Tato práce,
se kterou bylo spojeno vytvoﬁení podpÛrn˘ch sluÏeb, trvala
mnoho let, ale bylo zﬁejmé, Ïe podniky by za normálních
okolností do této „oblasti tﬁech hranic“ nesmûﬁovaly.
Z tohoto dÛvodu bylo stejné financování pouÏito
na v˘stavbu pﬁechodn˘ch lokalit okolo centrální oblasti.

V Lucembursku, kde byla míra nezamûstnanosti v roce 1985
je‰tû pomûrnû nízká a pﬁíspûvky Spoleãenství byly tudíÏ
relativnû skromné, byla podpora smûﬁována k jedinému
opatﬁení: pomáhat nov˘m podnikÛm. V˘bûr moÏného vyuÏití
pﬁíspûvkÛ byl velmi pﬁísn˘ a byl podmínûn poÏadavkem
na zavedení inovací v odvûtví nebo vytvoﬁení sluÏby spojené
s dan˘m odvûtvím v takov˘ch sektorech, kde neexistuje
domácí konkurence. Tímto zpÛsobem bylo dodnes
v Lucembursku vytvoﬁeno 1 700 pracovních míst
(z celkov˘ch 6 000), z toho 250 ve stﬁední ãásti oblasti
a 290 s finanãní pomocí Evropského fondu regionálního
rozvoje. Tvorba pracovních míst je rozloÏena mezi 14 firem,
z nichÏ kaÏdá zamûstnává 500 aÏ 600 zamûstnancÛ a vyrábí
rÛzné druhy v˘robkÛ, poãínaje od vybavení protipoÏární
ochrany, pﬁes v˘robu audio a video kazet, prá‰kov˘ch kovÛ,
aÏ po hraãky, polyethylen a samolepky.
Nabídka sluÏeb Evropského centra regionálního rozvoje
odpovídá svou ‰íﬁí nabídce velkého mûsta, aÏ na to, Ïe je
zasazeno do pûkného pﬁírodního prostﬁedí (celá severní ãást
údolí je oznaãována jako „zelená oblast“). Centrum také
poskytuje lidské zdroje prostﬁednictvím poãáteãního
a následného v˘cviku a ve formû v˘zkumu a rozvoje
pod zá‰titou European Technology College (ETC), jediné
instituce universitního charakteru, na které se podílejí
tﬁi evropské státy. Evropsk˘ fond pﬁeshraniãního rozvoje
(EUREFI), kter˘ je ze 46 % financován Evropskou unií,
je spoleãnost rizikového kapitálu zamûﬁující se na firmy
ze tﬁí regionÛ. Oblast je také v˘znaãná sv˘mi originálními
pﬁeshraniãními projekty jako „Sportovní v˘zva tﬁech zemí“,
„Sochaﬁské symposium“ a vytvoﬁení spoleãné odborové
organizace.
Pﬁíspûvek EU na tento projekt ãinil 19,37 mill. € pro
v‰echny tﬁi zemû (z programu INTERREG I).
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Francie

Rakousko
Nová tváﬁ místního trhu

Pﬁírodní rezervace mezi panelov˘mi domy
Uprostﬁed sídli‰tû v Biarritz, ãtvrti mûsta La Négresse,
kde témûﬁ osm hektarÛ pustiny pomalu mizelo pod moﬁem
nelegálnû vyvezen˘ch odpadkÛ a prÛmyslového odpadu,
se nyní rozkládá park, lesík, promenády a hﬁi‰tû. Místní
obyvatelé se tu mohou toulat okolo jezera Marion, které
bylo obnoveno do své pÛvodní podoby. Toho v‰eho bylo
dosaÏeno díky odhodlání místních úﬁadÛ a s pomocí
Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).

La Pépinière a Parme), ale dnes oblast pﬁitahuje i turisty,
kteﬁí unikají z pﬁeplnûn˘ch pláÏí v letních mûsících.
Celkové náklady na projekt ãinily 1,9 mil. €, na kter˘ EU
pﬁispûla ãástkou 830 842 €.

V Evropû se etnické men‰iny soustﬁeìují pﬁeváÏnû
v mûstsk˘ch ãástech. Diskriminace a rasismus pro
nû znamená velmi ãasté vylouãení na okraj spoleãnosti.
Program URBAN v oblasti Gırtel ve Vídni, jeÏ se nachází
blízko centra, napomohl obnovit místní trÏi‰tû Yppenplatz.
Promûnilo se tak v atraktivní trÏi‰tû potravin a tradiãních
produktÛ etnick˘ch men‰in.
Podpora rozvoje tradiãního trÏi‰tû s vyuÏitím plánovitého
pﬁístupu zapojení zúãastnûn˘ch skupin pomáhá integrovat
imigrantskou veﬁejnost. TrÏi‰tû pﬁitahuje turisty do chud‰ích
ãástí mûsta. Také pﬁimûje spoustu zákazníkÛ, aby si rad‰i
koupili ãerstvé potraviny na trhu, neÏ aby naskoãili do auta
a jeli nakupovat do nákupních stﬁedisek za mûstem. Tím
navíc ménû trpí Ïivotní prostﬁedí a místní ekonomika
z toho více profituje.

Od konce roku 1998 se toto místo s nádhern˘m
sadem místních i exotick˘ch rostlin, cestiãkami
a v˘hledem pﬁes jezero z horní promenády
zaplÀuje dûtmi a jejich rodiãi. Dﬁívûj‰í prádelna
byla pﬁestavûna a nyní slouÏí jako „recepce“,
kde nechybí ani moderní toalety. PÛvodním
úãelem parku bylo poskytnout prostor zelenû
a ãerstvého vzduchu pro obyvatele z okolních
ãtvrtí (Migron, Andere Belza, Les Mouettes,

Nestaãilo jen oÏivit trÏi‰tû. V Rakousku se spustil nov˘
proces nazvan˘ „Plánování pro skuteãnost“, kter˘ spojil
rÛzné zájmové skupiny ve spoleãném úsilí pﬁi obnovû trÏi‰tû.
Na veﬁejném shromáÏdûní si místní obyvatelé a podnikatelé
zvolili své zástupce do pracovní skupiny. Tﬁicet pût zástupcÛ,
vãetnû budoucích obchodníkÛ, se setkalo osmkrát
s architekty a plán pﬁemûny byl nakonec spoleãnû schválen.

·panûlsko
Metro jezdí aÏ na leti‰tû
V ãervnu 1999, po tﬁiceti mûsících práce, mûsto Madrid
dokonãilo s finanãní pomocí Kohezního fondu EU v˘stavbu
nové 8 km dlouhé linky podzemní dráhy, která spojuje
madridské leti‰tû Bajaras se zbytkem sítû mûstské hromadné
dopravy. Vedle leti‰tû byly vybudovány je‰tû tﬁi dal‰í stanice:
Bajaras, Campo de las Naciones, Mar de Cristal.

V roce 1999 vyuÏilo linku Madrid – Bajaras více neÏ
27 milionÛ cestujících. Navíc stanice Campo de las Naciones
otevﬁela dÛleÏité prostory pro obyvatele Madridu – trÏi‰tû
Recintos Feriales, které navazuje na dal‰í atrakce Campo
de las Naciones a park Juana Carlose I.
V˘stavba metra mûla vedle vytvoﬁení 200 pracovních míst,
i kdyÏ jen na pﬁechodnou dobu, také pozitivní vliv na Ïivotní
prostﬁedí, a to sníÏením pouÏívání dopravních prostﬁedkÛ,
které zneãi‰Èují ovzdu‰í. Uvádí se, Ïe s prÛmûrn˘m poãtem
cestujících, kter˘ dosahuje témûﬁ 16 000 dennû, nahradilo
metro na této trase více neÏ 50 % autobusov˘ch linek,
22 % taxíkÛ a 14 % cest automobily.
Celkové náklady na projekt ãinily 204,8 mil. €, na které EU
pﬁispûla ãástkou 139,9 mil. €.

To bylo zﬁejmû poprvé, kdy i obyvatelé velmi okrajov˘ch
a vylouãen˘ch skupin mûli pﬁíleÏitost se podílet
na rozhodování o své budoucnosti. To okamÏitû vedlo
k zaloÏení místní asociace tureck˘ch obchodníkÛ.
Stejnû jako poskytování cílené podpory imigrantsk˘m
podnikatelÛm program URBAN financuje v této oblasti je‰tû
velké mnoÏství mal˘ch projektÛ, jejichÏ cílem je zv˘‰ení
sociálního zaãlenûní imigrantÛ a dal‰ích sociálnû slab˘ch
skupin, jako jsou mládeÏ a staﬁí lidé, mj. prostﬁednictvím
poradenství v oblasti bydlení, rekvalifikaãních kursÛ
a pracovních pﬁíleÏitostí.
Program URBAN také pomohl s rozvojem oblasti pro voln˘
ãas. Je to blízko trÏi‰tû a tak pﬁitahuje je‰tû více náv‰tûvníkÛ.
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âlovûk versus mÛry
Dvû stû tisíc turistÛ roãnû pﬁispívalo na ostrovû Rhodos
ke zrychlenému úbytku unikátní populace mÛr v Údolí
mot˘lÛ a k ohroÏení vodního systému, kter˘ zavlaÏuje tuto
turistickou atrakci. Tedy aÏ do té doby, neÏ zaãala realizace
záchranného plánu s finanãní pomocí Evropské unie.
Nikde jinde na svûtû se nenachází druh mÛry „panaxia“
v tak velkém mnoÏství jako v Údolí mot˘lÛ blízko vesniãky
Theologos na severozápadû ostrova Rhodos. V srpnu
se milióny tûchto drobounk˘ch tvorÛ rojí na listech,
kmenech stromÛ i balvanech.
MÛry kladou svoje vajíãka v okruhu nûkolika kilometrÛ
a pﬁestávají jen krátce po skonãení léta, kdy je v údolí pﬁíli‰
chladno. Líhnoucí se housenky se bûhem období de‰ÈÛ Ïiví
listy a na konci kvûtna se promûní v mÛry. Jak se klima
otepluje, nová generace mÛr si hledá cestu k vodnímu zdroji
v okolí, protoÏe tento druh mÛÏe Ïít pouze ve vlhkém
prostﬁedí s teplotami mezi 21 a 23°C. To je zpÛsob, jak
se mÛry dostávají do údolí, které je zavlaÏováno ﬁekou,
porostlé bujnou vegetací, a tak mÛrám tak poskytuje ideální
biotop. Na konci srpna, tj. na konci období páﬁení, kdyÏ
se mÛry vracejí do svého líhni‰tû, aby nakladly vajíãka
a zemﬁely, je jejich cesta u konce.
Abychom plnû porozumûli nebezpeãí, které ohroÏuje tento
mal˘ svût, je dÛleÏité vûdût, Ïe mÛry samotné nikdy
neÏerou. Místo toho si stﬁádají obrovskou zásobu kalorií
z doby, kdy byly housenkami, a ta jim musí vydrÏet aÏ
do konce Ïivota. ProtoÏe se údolí stalo vyhledávanou
turistickou atrakcí, bylo pro mÛry ãím dál tím obtíÏnûj‰í
zÛstat nehybnû pod listy, kde se chránily pﬁed sluncem
a ‰etﬁily svou vzácnou energii. K získání lep‰ích fotografií

Dﬁevo k vytápûní ‰koly
mÛr pﬁi‰li turisté na perfektní trik: zatleskali a zapískali.
Tyto zvuky vytvoﬁily ultrazvukové vlny podobné tûm, které
vyluzují netop˘ﬁi, úhlavní nepﬁátelé mÛr. Aby unikly
nebezpeãí, celé mraky mÛr vzlétaly a divoce mávaly kﬁídly.
DÛsledkem toho jich mnoho zemﬁelo je‰tû pﬁed obdobím
páﬁení nebo nestaãily doletût do líhni‰tû. Postupnû tak
docházelo k úbytku jejich populace.
Tento stav spojil organizace na ochranu pﬁírody, vûdce
a místní a národní úﬁady v úsilí pﬁi vytváﬁení záchranného
plánu s pomocí prostﬁedkÛ programu Spoleãenství
ENVIREG. Prioritou bylo zabránit vyschnutí údolí, ãehoÏ
bylo dosaÏeno umístûním nádrÏí, které zabezpeãují dostatek
vody, kdykoli je to potﬁeba. Malé zásobárny vody zvy‰ují
povrch pro odpaﬁování a tak zvy‰ují i vlhkost vzduchu.
V celém údolí stejná voda zabezpeãuje systém prevence
lesních poÏárÛ. Obzvlá‰tû bohatá lesní ‰kolka urãená
ke studiu umoÏÀuje nahrazení stromÛ, pokud je to nutné.
Cesta zaji‰Èující pﬁístup do údolí byla navrÏena tak, aby bylo
moÏné regulovat pﬁíliv náv‰tûvníkÛ, kteﬁí nyní dostávají
praktické informace, jak se podílet na záchranû údolí.
Pﬁes pomûrnû mal˘ rozpoãet byl v˘sledek projektu úÏasn˘:
byla obnovena populace mÛr. Úspûch je samozﬁejmû
i p˘chou místního obyvatelstva a pomohl jim zachovat
zdroje jejich pﬁíjmÛ. Projekt vedl k vytvoﬁení ãtyﬁ nov˘ch
pracovních míst a k zachování mnoha dal‰ích.
Celkové náklady na projekt ãinily 375 000 €, na které EU
pﬁispûla ãástkou 281 250 € z programu ENVIREG.

KdyÏ v roce 1993 místní obecní úﬁad ve Walsdorfu
u Bambergu v Bavorsku oznámil svÛj zámûr roz‰íﬁit ãást
stﬁední ‰koly a vybudovat novou ‰kolku, nûkteﬁí místní
obyvatelé pﬁi‰li se zajímav˘m nápadem: navrhovali, aby
budova byla vytápûna ekologickou technologií pomocí
dﬁevûn˘ch od‰tûpkÛ. Návrh byl prodiskutován
na shromáÏdûní místních obyvatel a pak byl jednomyslnû
schválen místní radou. První zaﬁízení bylo zprovoznûno
na podzim roku 1995 a od té doby vytápí ‰kolu.
Do dne‰ního dne se tento nápad vyvíjel dál. Nejdﬁíve to byla
‰kolka, pozdûji sousedící domy a domov dÛchodcÛ, které
byly napojeny na ‰kolní vytápûcí systém. V souãasné dobû
se staví dal‰í vytápûcí zaﬁízení na biomasu, které bude
dodávat teplo z místnû vyprodukovan˘ch zemûdûlsk˘ch
produktÛ do novû postavené budovy. V rámci nového
projektu zaloÏili spoleãnû farmáﬁi, prÛmyslové podniky
a místní úﬁad ve Walsdorfu firmu, která bude spravovat
teplárnu a dodávat dﬁevûné od‰tûpky. Tûch je k fungování
teplárny celkovû tﬁeba 650 tun roãnû. Teplárna garantuje
dodávky tepla pﬁi venkovních teplotách do -12°C.
Pﬁi teplotách pod tímto bodem se automaticky spou‰tí
dodateãn˘ kotel s dieselov˘m motorem. Tak se kaÏdoroãnû
u‰etﬁí 170 000 litrÛ nafty v hodnotû asi 41 000 € – tyto
peníze nyní zÛstávají v regionu a vytváﬁejí dodateãné
garantované pﬁíjmy farmáﬁÛm. Místní dﬁevní hmota tak
efektivnû nahrazuje vzácné zdroje fosilních paliv jako je ropa
a zemní plyn.

Zneãi‰Èující emise jsou dobr˘m pﬁíkladem pﬁínosÛ, jeÏ
s sebou pﬁinesla teplárna na biomasu. KaÏdoroãnû
do atmosféry uniká o 400 tun oxidu uhliãitého ménû
a emise oxidu siﬁiãitého a oxidÛ dusíkÛ se sníÏily o pﬁibliÏnû
750 kg. Ani ostatní zplodiny produkované teplárnou
nezpÛsobují Ïádné problémy – dﬁevo zanechává jen popel,
kter˘ se pouÏívá jako hnojivo.
Zaﬁízení na vyuÏití biomasy mají i ekonomick˘ provoz.
V zimû musí b˘t dodávky nafty doplÀovány jen dvakrát
t˘dnû. Speciální senzory regulují hoﬁení a v˘stup bojlerÛ
na optimální úroveÀ. Vzhledem k tomu, Ïe je tﬁeba jen
minimální dohled a údrÏba, na kterou staãí místní pracovníci,
zaﬁízení neobsluhuje trvalá pracovní síla.
Ve walsdorfské stﬁední ‰kole, kde se tento první experiment
s ekologick˘m vytápûním vyzkou‰el, se mohou Ïáci mûﬁením
snadno pﬁesvûdãit, kolik energie jejich tﬁídy spotﬁebovávají.
A tak vedle jin˘ch pﬁínosÛ slouÏí zaﬁízení na topení
biomasou i jako názorná technická pomÛcka.
Celkové náklady na projekt ãinily cca 1,157 mil. €,
na které EU pﬁispûla ãástkou 356 315 €.
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NOVI: Andûlé pro podnikatele zachraÀují region

Platonické pﬁátelství se vyplatí

Vûdeck˘ park v severním Jutsku hraje jako centrum
technologie a inovací dÛleÏitou roli pﬁi rozvoji podnikatelské
sféry a v˘znamnû zvy‰uje v této oblasti zamûstnanost.
V prÛbûhu deseti let fungování spolupracovalo na projektu
NOVI mnoho subjektÛ: obchodníci a podnikatelé, odborové
organizace, university, místní a regionální úﬁady, které
se snaÏily o hladkou pﬁemûnu regionu s pÛvodnû tûÏk˘m
prÛmyslem na region s prÛmyslem zaloÏen˘m na znalostech.

Po více neÏ 10 letech fungování si projekt nemÛÏe stûÏovat
na nedostatek budoucích aktivit. V rámci NOVI byl zaloÏen
fond, kter˘ se zamûﬁuje na investice na zelené louce, které
se snaÏí aplikovat v˘sledky inÏen˘rského v˘zkumu v praxi.
Projekt NOVI také vytvoﬁil partnerství s Universitou
v Aalborgu a správou okresu severní Jutsko, aby posílil
industriální síÈ NorCom (skupina firem v telekomunikaãní
spoleãnosti v severním Jutsku).

Region severního Jutska dlouhodobû trpûl vysokou
nezamûstnaností (11,4 % v roce 1995). V polovinû 80. let
procházelo mnoho odvûtví nároãn˘ch na pracovní sílu, jako
je stavba lodí, zemûdûlství a rybáﬁsk˘ prÛmysl, strukturálními
zmûnami, coÏ nikterak nepﬁispûlo úrovni nezamûstnanosti
v severním Jutsku.V polovinû 90. let se situace zlep‰ila, kdyÏ
nejvût‰í mûsto severního Jutska, Aalborg, zaÏívalo finanãní
boom. Nicménû k tomu by nebylo do‰lo, kdyby mûsto
Aalborg nezmûnilo svoji strategii a nevymûnilo svoji závislost
na tûÏkém prÛmyslu za rozvoj odvûtví zaloÏen˘ch
na znalostech, obchodu a sluÏbách.

Vûdeck˘ park sestává z komplexÛ ãtyﬁ budov. NOVI 1
je primárnû pronajímán jednotliv˘m podnikatelÛm,
oddûlením v˘zkumu a v˘voje v jiÏ existujících spoleãnostech
a podnikÛm komerãních sluÏeb. NOVI 2 je vyhrazen Centru
pro personální komunikaci provozovanému Universitou
v Aalborgu. NOVI 3 je pronajat firmû InterMedia, která
se specializuje na podporu v˘zkumu, v˘voje a vzdûlání
v oblasti interaktivních multimédií. NOVI 4 bude ob˘vat
Fakulta informaãních a komunikaãních technologií.

Alex Geyson, jist si sv˘mi mechanick˘mi dovednostmi,
se pﬁed nûkolika lety rozhodl, Ïe si zaloÏí svoji vlastní dílnu.
I pﬁes pozitivní odezvu u zákazníkÛ a dostatek práce byl
po dvou letech na pokraji bankrotu a chystal se propustit
své tﬁi zamûstnance. Pﬁi‰el se tedy poradit do projektu
PLATO. „KdyÏ se ohlédnu zpût, myslím, Ïe jsem neumûl
prodávat své sluÏby“, pﬁiznává Alex. „Nevûdûl jsem, jak
hledat nové zákazníky, ani jak funguje právní systém.
Nejhor‰í bylo, Ïe jsem prodával své sluÏby pﬁíli‰ levnû,
protoÏe jsem nevûdûl, kolik si úãtují moji konkurenti!“ Firma
pﬁeÏila dal‰í dva roky a pak zaãala rÛst. Po tﬁech letech Alex
zamûstnává pﬁes 20 mechanikÛ.

Na konci 80. let se objevilo nûkolik snílkÛ s my‰lenkou
vytvoﬁit vûdeck˘ park, v nûmÏ by pﬁevládaly technologie
a inovace a byl by podporován rozvoj podnikání
a zamûstnanosti. Tak se zrodil projekt NOVI a 8. záﬁí 1989
byl vûdeck˘ park slavnostnû otevﬁen ministrem vûdy
a ‰kolství.
Projekt poskytuje investice a podporu firmám, které uvaÏují
o zaloÏení nebo jsou tûsnû pﬁed zaloÏením podniku
zab˘vajícím se vûdou a její aplikací. Cílem projektu NOVI
je poskytovat informace a zku‰enosti firmám a lidem
s dobr˘mi nápady. Projekt NOVI se je tak snaÏí navádût
správn˘m smûrem. V roce 1999 byla zﬁízena skupina
„AndûlÛ pro podnikatele“, aby spoleãnû s investiãní
organizací projektu pomáhala úspû‰nému zakládání firem.

Projekt byl spolufinancován dánsk˘m Ministerstvem pro
v˘zkum a v˘voj, Evropsk˘m fondem regionálního rozvoje
(ERDF) a pÛjãkami.
Celkové náklady na projekt ãinily 31,8 mil. €, na které EU
pﬁispûla ãástkou 12,9 mil. €.

Projekt PLATO byl inspirován prÛzkumem, kter˘ ukázal,
Ïe malé a stﬁední podniky by rády expandovaly, jen kdyby
vûdûly jak na to. Nedostatkem know-how docházelo
ke ztrátám drahocenné energie a potenciálního rÛstu.
Nejsmutnûj‰í bylo, Ïe podniky krachovaly v dobû, kdy
by s vût‰í profesionalitou byly schopné pﬁeÏít a prosperovat.
Jediné, co potﬁebovaly, byla podpora firmy s vût‰í
zku‰eností. Projekt PLATO usiluje o podporu rÛstu
a zamûstnanosti ve Vlámsku tím, Ïe pomáhá takové partnery
najít.
ManaÏeﬁi projektu zajistili financování z Evropského
sociálního fondu (ESF) a od vlámsk˘ch úﬁadÛ. KaÏd˘ mûsíc
se konaly semináﬁe zamûﬁené na rÛzné dovednosti, kde
se setkávali vy‰kolení manaÏeﬁi z velk˘ch firem – pﬁezdívaní
jako stráÏní andûlé - se skupinou manaÏerÛ z mal˘ch
a stﬁedních podnikÛ a pﬁedávali si informace, konzultovali
a vytváﬁeli vzájemné vazby. I mimo semináﬁe mohli kdykoli
manaÏeﬁi mal˘ch podnikÛ kontaktovat své „andûle stráÏné“
za úãelem individuálního poradenství.
K prohloubení vlivu fóra projektu PLATO bylo zapojeno
co nejvíce subjektÛ. TvÛrci projektu se scházejí v ﬁídící radû,
kde jsou zastoupeny jak asociace zamûstnavatelÛ
a odborové organizace, tak i místní a regionální úﬁady.
Koncepce „andûla stráÏného“, na niÏ by se podnikatelé
mohli obrátit s Ïádostí o radu, byla vyvinuta v letech
1987-8. Velké podniky byly chváleny za podporu mal˘m
podnikÛm, ale nic konkrétního jim nenabízely. StráÏní
andûlé z velk˘ch firem byli inovaãním krokem. Jakmile
byli zapojeni, manaÏeﬁi mal˘ch podnikÛ i velk˘ch
spoleãností zjistili, Ïe mohou tímto zpÛsobem
vytváﬁet kontakty s potenciálními zákazníky,
dodavateli a poskytovateli sluÏeb.

Úspûch projektu byl evidentní: zapojené podniky
zaznamenaly rÛst o 21 %, více neÏ polovina z nich uvádûla
nárÛst investiãní ãinnosti a témûﬁ dvû tﬁetiny nabraly nové
zamûstnance.
Jen do roku 1988 vytvoﬁily zúãastnûné podniky celkem
362 pracovních míst. Ale to byl jen zaãátek, o deset let
pozdûji bylo zapojeno asi 700 podnikÛ, které vytvoﬁily
1 670 pracovních míst. Vzhledem k tomu, Ïe není pﬁímo
podporována zamûstnanost, v‰echna místa byla vytvoﬁena
v pﬁirozeném dÛsledku zdravého rÛstu.
Koncepce stráÏn˘ch andûlÛ se stala velmi populární.
V samotném Vlámsku je více neÏ 2 500 podnikÛ zapojeno
v podobn˘ch projektech, kde sluÏby stráÏn˘ch andûlÛ
poskytuje 180 spoleãností. Koncepce se roz‰iﬁuje také
do zahraniãí – Dánsko, ·védsko, Nizozemsko, Nûmecko
a Irsko, kde byly podobné programy zavedeny se stejn˘m
úspûchem.
OrganizátorÛm projektu PLATO trvalo nûjakou dobu,
neÏ pﬁesvûdãili ﬁídící v˘bor, Ïe „v˘voz“ my‰lenky do dal‰ích
evropsk˘ch zemí neohrozí vlámskou konkurenceschopnost.
„âlenové v˘boru souhlasili aÏ poté, co se pﬁesvûdãili,
Ïe konkurence pﬁichází také ze zemí mimo EU,“ vysvûtluje
Peter van Cleef, manaÏer mezinárodního projektu PLATO
International. „Malé a stﬁední podniky chtûjí soutûÏit také
na svûtov˘ch trzích. My se snaÏíme o vybudování ﬁetûzu
spolupráce napﬁíã Evropou, s cílem dosáhnout vzájemného
obchodování a zároveÀ zlep‰it na‰i kolektivní schopnost
soupeﬁit s v˘robky ze tﬁetích zemí“.
Celkové náklady na projekt ãinily 896 371 €, na které
EU pﬁispûla ãástkou 369 147 € z Evropského sociálního
fondu.
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Více informací o Evropské unii naleznete na serveru Europa (http://europa.eu.int).
Dal‰í informace o Evropské unii, regionální politice a pﬁedstrukturálních a strukturálních fondech mÛÏete také získat na následujících adresách:

Informaãní centrum Evropské unie
pﬁi Delegaci Evropské komise v âeské republice (ICEU)
Rytíﬁská 31, 110 00 Praha 1
tel.: 02/216 10 142
fax: 02/216 10 144
e-mail: info@iceu.cz
http://www.evropska-unie.cz

Euro Info Centra
EIC Praha
Centrum pro regionální rozvoj âR
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
tel.: 02/21 580 295
fax: 02/21 580 292
e-mail: euroinfo@crr.cz, crr@crr.cz
http://www.crr.cz
EIC Brno
Obchodní a hospodáﬁská komora Brno
Areál BVV
V˘stavi‰tû 1, 648 04 Brno
tel.: 05/41 15 90 82
fax: 05/41 15 30 55
e-mail: eicbrno@ohkbrno.cz
http://www.ohkbrno.cz/eic
EIC PlzeÀ
Podnikatelské a inovaãní centrum BIC PlzeÀ
Riegrova 1, 301 11 PlzeÀ
tel.: 019/72 35 379, 72 37683
fax: 019/72 35 320
e-mail: eic@bic.cz
http://www.bic.cz/eic
EIC Ostrava
Na Jízdárnû 7, 702 00 Ostrava
tel.: 069/569 1232, 1231
fax: 069/569 1204
e-mail: eic@rdaova.cz
http://www.rdaova.cz
EIC Hradec Králové
Komerãní banka, a.s.
Tﬁ. âSA 556, 502 16 Hradec Králové
tel.: 049/58 15 705
fax: 049/58 15 712
e-mail: h_hruba@kb.cz
http://www.ekoinfo.cz
EIC Most
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
BudovatelÛ 2830, 434 37 Most
tel.: 035/620 65 38-9
fax: 035/770 63 31
e-mail: eic@rra.cz
http://www.rra.cz

U Jezu 2, 460 01 Liberec IV
tel.: 048/52 26 278, 263
fax: 048/52 26 273
e-mail: info@arr-nisa.cz
http://www.arr-nisa.cz

Regional Development Agency

Riegrova 1, 301 11 PlzeÀ
ﬁeditel Ing. Filip Uhlík
tel.: 019/72 35 379
fax: 019/72 35 320
e-mail: uhlik@pk.cz
http://www.rra-pk.cz

Panská 1492, 516 01 Rychnov nad KnûÏnou
tel.: 0445/534 615
fax: 0445/534 623
e-mail: arr.rychnov@euro-glacensis.cz

Agentury programu SAPARD v âeské republice:
Regionální rozvojové agentury (RRA)

RRA Egrensis - RRAE

Agentury pro regionální rozvoj (ARR)

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
ﬁeditel: Ing. Zdenûk V˘born˘
tel.: 017/333 28 38
fax: 017/333 28 39
e-mail: rrae@volny.cz, rraecheb@iol.cz

RRA ÚK se sídlem v Mostû
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
BudovatelÛ 2830, 434 37 Most
ﬁeditel Ing. Manfred Hellmich, MBA
tel.: 035/620 65 38
fax: 035/770 63 31
e-mail: hellmich@rra.cz, rra@rra.cz, eic@rra.cz
http://www.rra.cz

RRA V˘chodní Moravy
·tefánikova 167, 760 30 Zlín
ﬁeditel Ing. Jaromír Schneider (ml.)
tel.: 067/76 03 498, 0603/17 18 57
fax: 067/76 03 399
e-mail: rravm@zlinsky-kraj.cz
http://www.zlinsky-kraj.cz

Regionální agentura pro rozvoj Stﬁední Moravy
Horní nám. 5, 772 00 Olomouc
ﬁeditel Ing. Franti‰ek Ka‰tyl
tel.: 068/522 8698
fax: 068/522 8581
e-mail: rarsm@rarsm.cz
http://www.rarsm.cz

âeskomoravská rozvojová agentura

RRA ·umava, o.p.s.

Královéhradecká agentura regionálního rozvoje

Stachy 206, 384 73 - okres Prachatice
ﬁeditel Milo‰ Picek
tel./fax: 0339/428 242
e-mail: rra.sumava@tiscali.cz

Mánesova 806, 502 10 Hradec Králové
ﬁeditel: Ing. Jan BroÏek
tel./fax: 049/55 30 901
e-mail: brozek@karr.cz

ARR NISA, s. r. o.
U jezu 2, 460 01 Liberec IV
ﬁeditel Ing. Robert Korselt
tel.: 048/522 6280
tel/fax: 048/522 62 73
e-mail: info@arr-nisa.cz
http://www.arr-nisa.cz
ARR, a.s.
Na Jízdárnû 7, 702 00 Ostrava
ﬁeditel Ing. Petr Czekaj
tel.: 069/569 1211
fax: 069/569 1204
e-mail: arr@rdaova.cz
http://www.rdaova.cz

Námûstí Míru ã.140/I, 377 01 JindﬁichÛv Hradec
tel./fax: 0331/364 119
e-mail: cmra@cmra.cz

V˘stavi‰tû 1, areál BVV, 648 00 Brno
kontakt: ﬁeditel JUDr. Vladimír Ga‰par
tel.: 05/4115 9569, 4115 9574
fax: 05/4115 9575
e-mail: rrajm@rrajm.cz
http://www.rrajm.cz

Centrální pracovi‰tû:
Tû‰nov 17, 117 05 Praha 1
Generální ﬁeditel: Ing. Petr Buchal
tel. 02/21 81 20 89, sekretáﬁka: 02/21 81 22 76
e-mail: buchal@mze.cz, sekretáﬁka: vackova@mze.cz
Praha a Stﬁední âechy
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Vedoucí: Ing. Ondﬁej Kubín
tel.: 02/27 01 03 19
e-mail: kubin@mze.cz
âeské Budûjovice
Rudolfovská 80, 370 13 âeské Budûjovice
Vedoucí: Ing. Iva Klementová
tel.: 038/76 93 203
e-mail: klementova@mze.cz
Ústí nad Labem
Masarykova 19/275, 400 03 Ústí nad Labem
Vedoucí: Ing. Miroslav Láska
tel.: 047/56 51 141, 144-146
e-mail: laska@mze.cz
Hradec Králové
Antonína Dvoﬁáka 1371, 500 02 Hradec Králové
Vedoucí: RNDr. Anna Stránská
tel.: 049/586 88 01, 561 32 42, 0723 838 131
e-mail: stranska2@mze.cz

RRA Vysoãina, z.s.p.o.
KﬁíÏová 2, 586 01 Jihlava
ﬁeditelka: Ing. ZdeÀka ·karková
tel.: 066/733 0418
fax: 066/733 0864
e-mail: region@rda-vysocina.cz
http://www.rda-vysocina.cz
RRA JiÏní âechy - RERA a.s.
Husova 9, 370 01 âeské Budûjovice
ﬁeditelka Ing. Pavla Konopová, Ph.D.
tel.: 038/73 18 423
fax: 038/73 18 429
e-mail: rera@rera.cz
http://www.rera.cz
RRA Stﬁední âechy

RRA JiÏní Moravy

Námûstí Sítná 3105, 272 52 Kladno
ﬁeditel: PhDr. Jiﬁí Svítek
tel.: 0312/608239, 0603 586603
fax: 0312/681347
e-mail: svitek@rra-stredicechy.cz
http://www.rra-strednicechy.cz

Brno
Kotláﬁská 53, 602 00 Brno
Vedoucí: Ing. Dagmar Flá‰arová
tel.: 05/41 24 25 18
e-mail: flasarova@mze.cz
Olomouc
Blanická 1, 772 00 Olomouc
Vedoucí: Ing. Zdenûk Betlach
tel.: 068/5244 511
e-mail: betlach@mze.cz
Opava
Horní námûstí 2, 746 57 Opava
Vedoucí: Ing. Jaromír Hudeãek
tel.: 0653/696 333
e-mail: hudecekII@mze.cz

(aktualizace kontaktních adres: leden 2002)

RRA Pardubického kraje
RRA Bílé Karpaty - Moravské Kopanice, o.p.s.

EIC Liberec
Agentura regionálního rozvoje, s.r.o.

RRA PlzeÀského kraje, o.p.s.

Îítková 51, 687 74 Star˘ Hrozenkov, okr.Uherské Hradi‰tû
ﬁeditel RNDr. Pavel Kuãa
tel.: 0633/624469, 0603/530615
fax: 0633/633142
e-mail: kuca@sub.cz, kuca@volny.cz
http://www.cr-sr.cz

Studentská 84, 532 10 Pardubice
ﬁeditel: Ing. Vladimír Neradílek
tel.: 040/603 66 80, 66 82, 66 83
fax: 040/603 66 82
e-mail: info@rrapk.cz, vlaner@rrapk.cz,
http://www.rrapk.cz

Evropská komise
EVROPSKÁ UNIE REGIONÒM /první ãeské vydání/

ARR Euroregionu Labe, o.p.s.
Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem
ﬁeditel: Ing. Jiﬁí Wiesner
tel.: 047/521 6730, 0603/345 391
fax: 047/521 1047
e-mail: agentura@arrel.cz
http://www.arrel.cz
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